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I ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed 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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Hvad er udfordringen?

Der er markante forskelle i jævnaldrende børns sproglige færdigheder 
allerede i børnehaven. Forskning viser, at disse forskelle varer ved op 
gennem skolen, så mange af de børn, der har det dårligste sproglige 
udgangspunkt ved skolestart, klarer sig dårligst i skolen. 

Hvad er TipsByText?

TipsByText er en SMS-baseret indsats til forældre med børn i 
børnehavealderen. Den er designet til at være særligt brugbar for 
forældre til børn, hvis sproglige udvikling ligger under middel i de 
nationale sprogvurderinger. Målet er, at indsatsen kan løfte disse børns 
sprogudvikling og dermed bidrage til at mindske de forskelle, vi ser i 
jævnaldrende børns tidlige sprogkompetencer. 

Afprøvningen af TipsByText

TipsByText er blevet afprøvet i fem kommuner fra januar til september 
2020, hvor forældre til knap 1.900 børn har modtaget tre SMS’er 
om ugen. Inden afprøvningen blev børnene sprogvurderet, og der 
er tydelige forskelle i, hvordan jævnaldrende børn klarer sig i disse 
sprogvurderinger. Der er altså et stort potentiale for forbedring.

Hvad er de næste skridt?

I 2021 er effektevalueringen af TipsByText færdig og de endelige 
resultater foreligger. Hvis TipsByText viser sig at have positiv effekt på 
børns sprogudvikling, og er omkostningseffektiv, er næste skridt at 
undersøge mulighederne for skalering.

Opsummering



Forskning peger på, at der er betydelige 
forskelle i børns sproglige kompetencer 
allerede i børnehaven.1 Denne tidlige 
opdeling betyder, at børn ikke starter i 
skole med samme udgangspunkt, som i 
høj grad er bestemmende for, hvordan 
de klarer sig i skolen og senere hen i 
livet.

En del af disse forskelle har en 
systematisk sammenhæng med 
forældrenes baggrund. Eksempelvis er 
børn med kortuddannede forældre ofte 
langsommere i deres sprogudvikling 
end børn med højtuddannede forældre. 
Forskning i børns tidlige sprogudvikling 
viser, at både hvor meget og hvordan 
forældre taler til deres børn afhænger af 
forældrenes uddannelsesniveau, og at 
begge dele har indflydelse på børnenes 
sprogudvikling.2  

TipsByText er en forskningsbaseret 
indsats til forældre med børn i 
børnehavealderen. Formålet med 
TipsByText er at mindske forskelle i 
børns sproglige kompetencer, inden 
de starter i skole ved især at fremme 
sprogudviklingen for de børn, der er 
mest udfordret. Håbet er, at dette kan 
gøres ved at give forældre tips, som 
kan gøre det lettere for forældre at 
understøtte deres barns sprog i en travl 
hverdag.

Med TipsByText modtager forældre 
hver uge tre SMS’er med informationer, 
tips og gode råd til at støtte deres 
børns sprogudvikling på en aktiv måde 
i hverdagen. SMS’erne er i øjeblikket 
udviklet til børn i 3-5 årsalderen og kan 
modtages på otte forskellige sprog. 

Gennem de ugentlige SMS’er får 
forældre viden om børns sprogudvikling 
og inspiration til aktiviteter, som de kan 
lave med deres barn. Formålet er at gøre 
det lettere for forældre at sætte flere ord 
på dagligdagen og have engagerende 
samtaler, hvor deres børns ordforråd og 
taleevner udvikles.

Hvis du vil læse mere om, hvad 
TipsByText er, og hvad vi har lært fra 
det tidlige arbejde med tilpasningen 
af indsatsen, kan du se vores tidligere 
RFI Indsigt på ROCKWOOL Fondens 
hjemmeside.

TipsByText: 
SMS’er for at fremme børns 
tidlige sprogudvikling

1 Hjorth-Trolle, A. & Landersø, R. (2019). Børns udvikling af sproglige 
færdigheder har social slagside. Nyhedsbrev, ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed

2 Rowe, M. L. (2018). Understanding Socioeconomic Differences in Parents’ 
Speech to Children. Child Development Perspectives, 12(2), 122–127
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https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
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I 2020 blev en større afprøvning og 
forskningsbaseret effektevaluering af 
TipsByText igangsat på tværs af vores 
fem partnerskabskommuner: Høje-
Taastrup, Ikast-Brande, Langeland, Lejre 
og Middelfart kommune. Afprøvningen 
af TipsByText blev skudt i gang i januar 
2020, hvor den første SMS blev sendt 
ud til 3.200 forældre med børn i 
børnehavealderen. Efter otte måneder 
modtog forældrene den sidste SMS, 

og kommunerne indsamlede gennem 
efteråret 2020 data, der gør det muligt 
at teste, om TipsByText har fremmet 
børnenes sprogudvikling. 

Afprøvningen af TipsByText er udført 
som et lodtrækningsforsøg. I boksen 
herunder kan du læse mere om, hvad 
et lodtrækningsforsøg er, og hvorfor vi 
har valgt at afprøve TipsByText på denne 
måde. 

Evaluering og afprøvning
af  TipsByText

Hvorfor bruger vi lodtrækningsforsøg?
For at teste, om TipsByText har en effekt på børnenes sprogudvikling, har vi udført et 
lodtrækningsforsøg. I et lodtrækningsforsøg inddeles alle deltagere ved hjælp af  tilfældig 
lodtrækning i to grupper: 

En indsatsgruppe, som modtager den indsats, man gerne vil afprøve, og en kontrolgruppe, 
som ikke modtager indsatsen. Fordelen ved at inddele deltagerne i grupper ved hjælp af  
tilfældig lodtrækning er, at de to grupper kommer til at være sammenlignelige. På den 
måde kan kontrolgruppen udgøre et sammenligningsgrundlag for, hvad der ville være sket 
med deltagerne i indsatsgruppen, hvis de ikke havde modtaget indsatsen. 

I afprøvningen af  TipsByText blev omkring 6.100 forældre og 3.600 børn i partnerskabs-
kommunerne opdelt i to grupper: en indsatsgruppe, der blev tilbudt TipsByText-indsatsen, 
og en kontrolgruppe, der ikke blev tilbudt TipsByText-indsatsen. Når vi lærer, hvor godt 
børnene klarer sig i sprogvurderingerne efter indsatsens afslutning, kan vi direkte sammen-
ligne børnene i indsatsgruppen med børnene i kontrolgruppen. Hvis børnene i indsats-
gruppen i gennemsnit scorer højere i sprogvurderingen end børnene i kontrolgruppen, 
kan vi konkludere, at disse forskelle er drevet af  TipsByText-indsatsen, fordi de to grupper 
var sammenlignelige i udgangspunktet. 

Se mere om lodtrækningsforsøg på videoen: 
”Hvorfor bruger vi lodtrækningsforsøg” udgivet af  ROCKWOOL Fonden.

https://www.youtube.com/watch?v=lpA78ZLNol4&t=3s&ab_channel=ROCKWOOLFonden
https://www.youtube.com/watch?v=lpA78ZLNol4&t=3s&ab_channel=ROCKWOOLFonden
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IKAST-BRANDE 
KOMMUNE
Antal dagtilbud: 19
Antal børn: 1224
Antal forældre: 2014

MIDDELFART
KOMMUNE

Antal dagtilbud: 6
Antal børn: 420

Antal forældre: 717

LANGELAND
KOMMUNE
Antal dagtilbud: 5
Antal børn: 202
Antal forældre: 345

LEJRE 
KOMMUNE

Antal dagtilbud: 15
Antal børn: 645

Antal forældre: 1144

HØJE-TAASTRUP
KOMMUNE
Antal dagtilbud: 25
Antal børn: 1137
Antal forældre: 1943

Note: Figuren indeholder alle børn og forældre, der 
er en del af afprøvningen af TipsByText dvs. både 
indsatsgruppen og kontrolgruppen. 

3.300 familier med omkring 
3.600 børn og 6.100 forældre var 
en del af lodtrækningsforsøget 
i afprøvningen af TipsByText. 
På ovenstående danmarkskort 
er partnerskabskommunerne 
markeret, og antallet af forældre, 
børn og dagtilbud i afprøvningen 
er angivet for hver kommune. 
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Der er markante forskelle 
i sprogudviklingen blandt 
jævnaldrende børn
Inden afprøvningen af TipsByText 
begyndte, blev størstedelen af 
børnene i partnerskabskommunerne 
sprogvurderet for at undersøge 
børnenes sproglige udgangspunkt. 
Børnene blev sprogvurderet med 
værktøjet ’Sprogvurdering 3-6’, som du 
kan læse mere om i boksen til højre.

Vores analyser viser, at der er store 
forskelle i sprogudviklingen blandt 
de jævnaldrende børn, der deltager i 
afprøvningen af TipsByText. Figur 1 viser 

den gennemsnitlige procent af korrekte 
svar i sprogvurderingen for børn i 
alderen 3 til 5 år. Figuren viser forskellen 
i den gennemsnitlige procent af korrekte 
svar i sprogvurderingen mellem den 
halvdel af børnene, der klarer sig bedst 
i sprogvurderingen, og den halvdel af 
børnene, der klarer sig dårligst. Hvis du 
vil læse mere om, hvordan vi har udført 
analyserne i denne RFI Indsigt, kan du 
læse nærmere i den tekniske note på 
ROCKWOOL Fondens hjemmeside. 

I 2007 blev det lovpligtigt at sprogvurdere alle børn i 3-års-alderen, som er indskrevet i et 
dagtilbud, hvis der er en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 
I den forbindelse fik Børne- og Undervisningsministeriet udviklet et værktøj til at sprogvurdere 
børn. Den seneste version af  dette værktøj hedder ’Sprogvurdering 3-6’, da det kan bruges til 
at sprogvurdere børn i alderen 3-6 år. Værktøjet er udviklet til at vurdere børns dansksproglige 
færdigheder.3
 
Sprogvurderingen indeholder syv deltests inden for forskellige sproglige dimensioner, f.eks. 
ordforråd og rim. Hver deltest består af  delspørgsmål, som stiger i sværhedsgrad, jo længere 
man kommer ind i deltesten. Børnene bliver vurderet med forskelligt materiale afhængigt af  
deres alder. Jo ældre barnet er, des sværere delspørgsmål, og des flere deltests skal barnet besvare. 
Derudover udfylder en pædagog et spørgeskema om barnets genelle kommunikation. Barnets og 
pædagogens besvarelser bruges til at vurdere, om barnet har behov for ekstra sprogstimulering.4

3 Børne- og Undervisningsministeriet (2020). 
Sprogvurdering og sprogstimulering. 
4 Børne- og Socialministeriet (2017). 
Vejledning til Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering 3-6

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
https://we.tl/t-3Y1aBaE24J
https://bedstsammen.kk.dk/sites/bedstsammen.kk.dk/files/vejledning_-_sprogvurdering_3-6_-_06122017.pdf
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Som det fremgår af figuren, var der 
relativt store forskelle i sprogudviklingen 
blandt jævnaldrende børn, inden 
afprøvningen af TipsByText fandt sted. Vi 
ser f.eks., at den halvdel af 4-årige børn, 
der klarer sig bedst i sprogvurderingen, 
i gennemsnit besvarer 66% af 
spørgsmålene korrekt, hvorimod 
den halvdel af 4-årige, der klarer sig 

dårligst, i gennemsnit besvarer 31% 
af spørgsmålene korrekt. Det samme 
mønster gør sig gældende for alle tre 
aldersgrupper, hvor børnene, der klarer 
sig bedst, i gennemsnit svarer korrekt på 
omkring dobbelt så mange spørgsmål 
som børnene, der klarer sig relativt 
dårligst.

Figur 1: Gennemsnitlig procent af 
korrekte svar i sprogvurderingen

Note: 3.418 børns sprog-
vurderinger indgår i denne figur. 
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Det er ikke helt tilfældigt, hvilke børn 
der klarer sig godt og mindre godt 
i sprogvurderingen – det hænger i 
høj grad sammen med forældrenes 
baggrund (Figur 2). 

Undersøgelsen blandt 3.418 børn 
viser, at mors uddannelse har 
en sammenhæng med barnets 
sprogvurdering. Børn med en mor 
med en videregående uddannelse 
svarer i gennemsnit korrekt på 52% 
af spørgsmålene i sprogvurderingen, 
mens børn med en mor, der ikke 
har en videregående uddannelse, i 
gennemsnit kun svarer korrekt på 43% af 
spørgsmålene. 

Undersøgelsen viser også, at fars 
uddannelse, og om der i hjemmet er 
to voksne, har svag sammenhæng med 
sprogvurderingen af barnet. Børn, hvis 
fædre har en videregående uddannelse, 
klarer sig i gennemsnit lidt bedre i 
sprogvurderingen end børn, hvis fædre 
ikke har en videregående uddannelse 
(50% vs. 46% korrekte svar). 

Det samme ses for børn, der har to 
voksne i hjemmet, som klarer sig 
lidt bedre end børn, der ikke har 
to voksne i hjemmet (47% vs. 44% 
korrekte svar). Forskellene er imidlertid 
mindre markante end for mors 
uddannelsesniveau. 

Forældrenes oprindelsesland har til 
gengæld en stærk sammenhæng 
med barnets sprogvurdering. Børn 
i afprøvningen, som har mindst 

én forælder med Danmark som 
oprindelsesland, klarer sig i 

gennemsnit markant bedre i 
sprogvurderingen end børn, der 

ikke har nogen forældre med 
Danmark som oprindelsesland 

(53% vs. 30% korrekte svar).  

Børnenes sprogudvikling 
afhænger af  deres forældres 
baggrund

T i p s
By

T e x t
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Note: 3.418 børns sprogvurderinger er brugt til at lave denne 
figur. Sprogvurderingerne er indsamlet i 2019. Alle forskelle er 
statistisk signifikante på et 1% signifikansniveau.

Kilde: Baggrundsdata på forældre er baseret på registerdata fra 
Danmarks Statistik fra 2019.

Figur 2: Gennemsnitlig procent af korrekte svar 
i sprogvurderingen for forskellige grupper børn 
i afprøvningen.
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Vores analyser af sprogvurderingerne 
har vist, at der er forskelle i de sproglige 
kompetencer blandt jævnaldrende 
børn, der har deltaget i afprøvningen 
af TipsByText, og at disse forskelle 
er systematiske. Dvs. at der er en 
sammenhæng mellem, hvordan børnene 
klarer sig i sprogvurderingen, og hvilken 
baggrund deres forældre har. For 
eksempel viser analyserne, at moderens 
uddannelse har en positiv sammenhæng 
med barnets sprogudvikling. 

Forskning inden for børns 
sprogudvikling peger på, at forældre 
med længere videregående uddannelser 
i gennemsnit taler mere med deres børn, 
og at de sprogstimulerer deres børn 
på en måde, som er særligt gavnlig for 
børnenes sprogudvikling. Eksempelvis 
fordi sproget er kendetegnet ved at 

være varierende og engagerende. Både 
mængden af tale, og hvordan forældre 
taler med deres børn, har således 
en positiv indflydelse på børnenes 
sproglige udvikling.  

Forældre med små børn har imidlertid 
ofte en travl hverdag, hvor det kan 
være svært at finde tid til at fokusere på 
at stimulere deres børns sprog. Som 
citaterne nedenfor understreger, har 
forældre derfor ikke altid tiden eller 
overskuddet i hverdagen. Andre kan 
også være i tvivl om, hvordan de bedst 
griber det an, eller hvilke sproglige 
færdigheder deres børn bør have. 

Hvorfor tror vi, at TipsByText 
kan have en effekt?

T i p s ByT e x t

T i p s
By

T e x t

”Jeg tænker ikke så meget på at 
lære mine børn sprog i hverdagen. 
For altså i hverdagen har man jo 
travlt.” 

– Mor til søn på fire år
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”Jeg har aldrig prøvet at være 
far før, så jeg ved ikke om min 
treårige på hans alder skal 
kunne skrive et bogstav eller 
et tal. Han kan ikke – jeg har 
prøvet.”

– Far til søn på tre år
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”Man kan jo sikkert også læse og låne 
og købe tonsvis af bøger om børns ud-
vikling, og hvordan kan man lige under-
støtte det ene og det andet, men det er 
jo ikke altid, man lige har tid til det, vel?”

– Mor til datter på fem år

Med SMS’erne i TipsByText modtager 
forældre små påmindelser om og 
idéer til, hvordan de på sjove og 
nye måder kan støtte deres børns 
sprog. Ved at støtte forældre i at 
sætte flere ord på hverdagen og at 
bruge kommunikationsstrategier, der 
videnskabeligt har vist sig at øge barnets 
sprogudvikling, skal TipsByText således 
både understøtte, hvor meget og 
hvordan forældre kan tale med deres 
barn. Håbet er, at TipsByText herigennem 
kan øge sprogudviklingen for flere børn.  

TipsByText er designet til at være særligt 
brugbar for forældre til børn, hvis 
sproglige udvikling ligger under middel 
i de nationale sprogvurderinger. Målet 
er, at indsatsen skal løfte disse børns 
sprogudvikling og dermed bidrage til 
at mindske de forskelle, vi ser i børns 
tidlige sprog. Dette ville betyde, at der 
er mindre forskelle i børnenes faglige 
udgangspunkt, når de skal starte i skole, 
og at flere børn kan få en god start på 
det liv, der venter dem. 
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I september 2020 begyndte 
partnerskabskommunerne at 
sprogvurdere alle børn i indsatsen for 
anden gang. Sprogvurderingerne skal 
bruges til at måle, om TipsByText har haft 
en effekt på børnenes sprogudvikling, 
og om effekten er større for nogle børn 
end for andre. Det er især spændende 
at undersøge, om TipsByText fremmer 
sprogudviklingen mere for de børn, 
som klarede sig dårligere i de nationale 

sprogvurderinger inden indsatsens 
start. Hvis dette er tilfældet, opfylder 
TipsByText sit mål om at være med til at 
løfte flere børns tidlige sprog. 

Hvis det viser sig, at TipsByText 
har en tilstrækkelig stor effekt på 
børnenes sproglige udvikling og er 
omkostningseffektiv, er det næste skridt 
at skalere indsatsen til større dele af 
Danmark.

De næste skridt for TipsByText

I ROCKWOOL Fondens Interventionsen-
hed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser 
samfundets udfordringer. Det gør vi ved at 
kombinere forskning, social innovation og 
praksisviden og ved at samarbejde med eks-
terne partnere, der vil finde nye veje sammen 
med os. RFI-modellen spænder over fire faser, 
hvor forskning, social innovation og praksisvi-
den vekselvirker og sammen skaber grundste-
nen for vores indsatser. 

TipsByText befinder sig i RFI-modellens 3. 
fase: Pilot og evaluering. Vi er således midt i 
en forskningsbaseret effektevaluering sammen 
med fem partnerskabskommuner. Her under-
søger vi, om TipsByText har en positiv effekt 
på børnenes sprogudvikling, og om indsatsen 
er omkostningseffektiv og skalérbar.

RFI-modellen



15

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/

Partnerskabskommuner

Kontaktinformation

mailto:tsn%40rfintervention.dk?subject=
mailto:jlb%40rfintervention.dk?subject=
https:/www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
https://langelandkommune.dk/
https://www.middelfart.dk/
https://www.lejre.dk/
https://www.htk.dk/
https://ikast-brande.dk/



