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I 2020 blev den sms-baserede sprogindsats TipsByText afprøvet og evalueret med 
3.600 børn i alderen 3-5 år og deres forældre på tværs af  fem kommuner.

Effektevalueringen af  TipsByText viser, at indsatsen ikke har løftet børnenes 
sprogvurderinger, når der sammenlignes med de børn, hvis forældre ikke har 
modtaget indsatsen. Indsatsen viser altså ingen effekt - heller ikke effekt på den 
halvdel af  børnene, som havde de laveste sprogvurderinger ved starten af  indsatsen.

Den kvalitative evaluering af  indsatsen viser imidlertid, at TipsByText kan være 
en måde at involvere forældre i deres børns sprogudvikling. For de forældre, som 
havde middel eller høj grad af  engagement i deres brug af  TipsByText, er det 
kendetegnende, at sms’erne har ført til:

• Nye handlinger: Mange forældre har været glade for at modtage indsatsen og har brugt sms’erne i  
   hverdagen. Det har ført til nye og sjove sprogudviklende aktiviteter med deres børn.

• Øget fokus & flere ord: Forældre har fået øget fokus på deres børns sproglige udvikling. Forældre 
   bruger nu bevidst flere og nye ord i samtaler med deres børn og har flere forskellige typer af  
   samtaler i flere situationer.

• Små påmindelser: Andre forældre oplevede, at sms’erne fungerede som en anledning til at gøre
   de ting i hverdagen, som de godt ved de bør gøre, men af og til kan glemme. 

• Større selvsikkerhed: Forældre oplevede, at sms’erne bidrog til en følelse af at være gode og 
   kompetente forældre. De oplevede at kunne gøre en forskel for deres børns sprog på en måde, 
   som var opnåelig, og som de blev anerkendt for. 

   Der var også en gruppe af forældre, som udviste mindre eller ingen grad af engagement i forhold
   til   deres brug af sms’erne i hverdagen.

• Eksisterende viden: Flere forældre følte, at indholdet ikke førte til ændringer.

Sprogindsats engagerer divers 
forældregruppe.

”Den anden dag fik jeg en sms, hvor der stod: ‘Når du læser med dit 
barn, så tag barnets finger, og før den i læseretningen.’ Sådan at de 
ligesom får et indtryk af, hvad retning man læser i.

Nu er jeg jo mor til tre, og det har jeg sgu aldrig tænkt over. Det er sådan 
en simpel ting, man kan gøre, når vi alligevel sidder og læser en bog 
sammen. Så kan jeg jo lige tage hendes finger, altså så husker jeg det!”

– Jeanette, mor til tre børn
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Når indsatsen engagerer forældre, ser vi, at særligt fire kerneelementer er i spil:

Hvorfor er sprogindsatsen engagerende?
Kerneelementer i TipsByText

1. SJOVT & LET 
Aktiviteterne er sjove, nemme og konkrete. De enkelte tips giver inspiration og kan 
bruges i forskellige situationer og kan nemt tilpasses familiernes hverdag. Det er 
afgørende, at sms’erne ikke ansporer til, at forældre praktiserer én bestemt handling, 
men at de bliver inspirereret af funktionerne i sms’erne, som de kan praktisere i 
forskellige situationer og nemt tilpasse til deres hverdag. På den måde er indholdet 
regenerativt: Mange typer af brug er i spil og udvikler sig.

2. INGEN TJEK & LØFTET PEGEFINGER
TipsByText forsøger at kommunikere i øjenhøjde med forældrene. Giver tips, som 
de kan bruge, som de synes bedst. Det er op til forældrene selv, hvordan de bruger 
sms’erne, og ingen følger op på, hvor meget de gør, eller hvordan de bærer sig ad. 
Forældrene positioneres således anderledes, end de typisk gør, og forældrene sætter 
pris på, at det er på deres præmisser. 

3. ØVELSE GØR MESTER
Sms’erne i TipsByText taler op til forældrenes evner og formåen, snarere end at fokusere 
på, hvad de mangler at gøre og har brug for. Det vigtige er, at forældrene får lyst til at 
prøve, øve sig og gøre noget – fremfor at holde sig tilbage af frygt for, at de ikke gør det 
rigtigt. Derfor skal beskederne være bekræftende og understøtte, at forældre oplever, at 
de bliver anerkendt for deres løbende indsats.

4. ÅBENT OG BREDT TILGÆNGELIGT FREM FOR 
SNÆVERT OG MÅLRETTET
Vi ser, at et åbent format, hvor indsatsen kan bruges af alle forældre og ikke en bestemt 
målgruppe, er med til at øge interessen for og engagementet i indsatsen. Det stigma, 
som kan opleves ved at blive tilbudt en særligt målrettet indsats, forsvinder. Det bidrager 
til, at forældre på tværs af uddannelsesbaggrunde, etnicitet og bopæl gerne ville 
modtage sms’erne og har brugt dem.
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MANDAG ONSDAG FREDAG

FAKTA TIP VÆKST

SMS SMS SMS

Mandag modtager 
forældre sms’er med et 
FAKTA, som er desig-
net til at generere viden 
hos forældre om sprog 
og forskellige færdig-
heders betydning for 
børns udvikling. 

Onsdag modtager 
forældre et TIP, som 
indeholder idéer til 
konkrete aktiviteter, 
som passer ind i famili-
ens hverdagsliv. Tippet 
bygger videre på den 
viden, som forældre fik 
fra mandagens FAKTA. 

Fredag modtager 
forældre en UDVIK-
LINGS-sms, som er op-
muntrende, anerkender 
forældrenes indsats 
og udvider tippet fra 
onsdag.

Bliv ved med at vise 
forbogstavet i dit barns 
navn - og prøv at sig 
lyden højt imens! Fx 
aaa-lyden i Adam.

At kende bogstaver 
og deres lyde gør det 
nemmere for børn 
at lære at læse. Ta’ et 
bogstav af gangen for 
at gøre det lettere!

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

Hvad er TipsByText?
Den forældrerettede sms-indsats 
TipsByText tager afsæt i, at alle 
forældre vil det bedste for deres børn. 
Dagligdagen som forældre med 
små børn er dog ofte kompleks med 
mange gøremål. 

Derfor er grundtanken at gøre det 
lettere for forældre at støtte deres 
børns udvikling, samtidig med at 
mindske den dårlige samvittighed, 
som mange småbørnsforældre 
oplever. 

Gennem tre ugentlige sms’er får 
forældre med børn i 3- til 5-årsalderen 
tips til, hvordan de på simple måder 
kan støtte deres børns sprog.
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Evalueringsdesign
For at undersøge, om TipsByText kunne forbedre børns sproglige udvikling, samt hvordan 
indsatsen blev taget imod og brugt, har daginstitutioner i fem partnerskabskommuner 
deltaget i en evaluering af TipsByText.

Evalueringen bygger på viden fra to forskellige undersøgelser:

EFFEKTEVALUERING
Indsatsen er effektevalueret gennem et kontrolleret lodtrækningsforsøg blandt 3.200 
børn på tværs af fem kommuner. Evalueringen er udarbejdet af professor Marianne 
Simonsen fra Aarhus Universitet i samarbejde med postdoc Michala Riis-Vestergaard fra 
Massachusetts Institute of Technology, samt professor Susanna Loeb fra Stanford University 
og ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Rambøll Management Consulting har bistået 
ved dataindsamlingen.

Læs effektevalueringsrapport her

KVALITATIV EVALUERING
For at have en dybere forståelse af, hvordan forældre har responderet på TipsByText, og 
hvordan de har brugt eller ikke brugt indsatsen, er der blevet lavet en kvalitativ evaluering. 
Evalueringen er baseret på 50 dybdegående interviews med 40 tilmeldte forældre, 
20 afmeldte forældre, 10 pædagoger samt 5 dagtilbudsledere og dagtilbudschefer. 
Evalueringen er udarbejdet af evaluator Zazie Tolmer fra Co-Intent i samarbejde med 
ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. 

Læs kvalitativ evalueringsrapport her
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https://econ.au.dk/fileadmin/site_files/filer_oekonomi/Working_Papers/Economics/2023/wp23_01.pdf
https://www.rockwoolfonden.dk/udgivelser/qualitative-evaluation-report-of-tipsbytext-in-denmark/
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”Ja, vi tænker altid, at hun skal lære nyt. Altså før 
der prøvede jeg at finde ord, hun forstår. Men nu 
siger jeg dem til hende, og så lærer hun dem.”

- Anisa, mor til en på 5 år.

”Før sms’erne vi læste bare en bog, men efter så be-
gyndte vi at snakke sammen med Nikolai om, hvad vi 
har læst om. [...] Det er ét af eksemplerne, og så hvis vi 
læser i en bog, så spørger vi ham, hvad har vi læst om? 
Hvad tror du, han skal lave? Vi prøver at bygge en dia-
log med ham om, hvad har vi læst.”

- Maksim, far til to.

”Jeg synes, det er meget sådan kort og konkret. Brugbart!
Og det er også sådan, at man kan jo læse, låne og købe tonsvis 
af bøger om børns udvikling, og hvordan man lige kan under-
støtte det ene og det andet. Men det er jo ikke altid, man lige 
har tid til at læse dem alle sammen, vel. Men dét her er kort 
og man kan dét. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er simpelt 
og nogle ting, man kan omsætte til handling! Så jeg har været 
rigtig positiv over det, og vil rigtig gerne fortsætte med det.” 

 - Jeanette, mor til tre børn, hvoraf den yngste er fem år. 

Fire temaer kendetegner forældres brug af  TipsByText:

Ordforråd og
udtale

Sprogbrug
og dialog

Tidlig sprog-
forståelse:

bogstavkendskab 
og læselyst

Sociale relationer
og familiensrutiner

Forældre har fået en øget 
opmærksomhed på, at deres 
børn får et større og mere 
nuanceret ordforråd. 

Forældre har fået et øget 
fokus på at interagere med 
deres børn: De har flere typer 
af samtaler i flere forskellige 
situationer. Forældre har fundet inspirati-

on i sms’er, der støtter deres 
børns bogstavkendskab og 
læselyst. Flere har brugt mere 
tid på at læse med deres børn 
og fået et øget fokus på litte-
rære aktiviteter i hverdagen.

Forældre har fået idéer til, 
hvordan de kan støtte deres 
børns udvikling, som går 
udover sprog. Såsom hvordan 
man kan skabe gode rutiner 
i dagligdagen, støtte børns 
selvstændighed eller deres 
motorik.
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Læs den fulde rapport her

https://www.rockwoolfonden.dk/udgivelser/qualitative-evaluation-report-of-tipsbytext-in-denmark/

