HVORDAN TILMELDER JEG MIG?
Vi håber, at du vil hjælpe forskningen ved at deltage i projektet. I så fald skal du
tilmelde dig på følgende internetadresse, hvor du også kan læse mere om projektet:
childresearch.au.dk/readplejefamilier
Tilmeldingsfrist: 5. maj 2019.
Når du tilmelder dig, giver du samtykke til, at dit barn deltager i en sprog- og opmærksomhedstest før og efter forløbet, og til at medarbejdere ved TrygFondens Børneforskningscenter
må behandle personoplysninger om dig og dit barn, som vi indsamler i forbindelse med
projektet. Oplysningerne behandles naturligvis fortroligt, og der vil ikke blive offentliggjort
resultater, hvor man kan identificere hverken dig eller dit barn.

INVITATION TIL AT DELTAGE I
FORSKNINGSPROJEKT OM
DIALOGISK LÆSNING
Vær med til at undersøge, hvordan vi bedst kan udvikle
børns sprog og opmærksomhed.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. I så fald vil vi straks stoppe med at
anvende oplysninger om dig og dit barn, og disse oplysninger vil blive slettet.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Projektet gennemføres af TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med
Videnscenter for Anbragte Børn (VABU) ved Center for Familiepleje og en række af landets
kommuner. Hvis du har behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte
TrygFondens Børneforskningscenter på readplejefamilier@econ.au.dk

Med venlig hilsen
Dorthe Bleses
Professor i børnesprog
TrygFondens Børneforskningscenter

Foto: www.martingravgaard.dk

KÆRE FORÆLDER
Dialogisk læsning er en enkel højtlæsningsmetode, der er udviklet for at styrke børns
sproglige færdigheder og opmærksomhed. Undersøgelser i udlandet og blandt børn
i danske børnehaver har vist, at det er muligt at styrke børns sprog ved at bruge
dialogisk læsning. TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet
ønsker derfor at undersøge, hvordan man bedst kan styrke børns sproglige udvikling
og opmærksomhed gennem denne metode.
I projektet READ i plejefamilier vil vi afprøve dialogisk læsning blandt to grupper af
børn i alderen 3-6 år, nemlig:
• børn anbragt i familiepleje og
• børn, der bor med en af eller begge deres forældre.
Formålet er at undersøge, om resultaterne er anderledes for anbragte børn end for
børn, der bor med deres forældre.

Besvarelse af et spørgeskema. I starten og i slutningen af projektperioden vil
vi bede dig om at besvare et kort spørgeskema, der handler om aktiviteter, du laver
sammen med dit barn samt nogle spørgsmål om. dit barns sociale kompetencer. Det
tager ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet.
Hvis du kommer i den gruppe, som skal afprøve højtlæsningsmetoden READ, indebærer
det derudover:
Højtlæsning med og for barnet. Du får udleveret en bogpakke og tips til, hvordan
du gennem højtlæsning bedst kan understøtte dit barns sproglige udvikling. Du skal
læse højt for og med dit barn i ca. 15 - 20 minutter mindst tre gange om ugen i 20 uger
fra slutningen af januar 2019. Læsningen foregår hjemme hos jer selv.
SMS-beskeder. I løbet af projektperioden vil du én gang om ugen modtage SMSbesked fra TrygFondens Børneforskningscenter, hvor vi beder dig om at angive, hvor
meget du har læst med dit barn. SMS-beskederne skal også støtte dig i at anvende
dialogisk læsning, når du læser sammen med dit barn.

Derfor vil vi i samarbejde med dit barns dagtilbud invitere dig og dit barn til at deltage
i projektet. Nedenfor kan du læse mere om projektet, og hvad I får ud af at deltage.

HVAD INDEBÆRER DET AT DELTAGE I PROJEKTET?
Blandt de forældre, som tilmelder sig, trækker vi lod om, hvem der skal afprøve metoden
til dialogisk læsning, og hvem der skal gøre, som de plejer sammen med deres barn. Begge
grupper er vigtige for forskningen, da det er vigtigt at kunne sammenligne resultaterne for
de to grupper.
Uanset om du ved lodtrækningen kommer i den ene eller den anden gruppe, indebærer
deltagelse i projektet følgende:
Vurdering af barnets kompetencer. For at undersøge dit barns udvikling
foretager vi en vurdering af barnets sprog og kompetencer i starten og i slutningen
af projektperioden, dvs. i januar 2019 og juni 2019. Vurderingen foregår i dit barns
dagtilbud. Det foregår ved, at dit barn sammen med en medarbejder fra TrygFondens
Børneforskningscenter spiller forskellige spil på en iPad og deltager i forskellige lege,
der siger noget om barnets sprog og opmærksomhed. Vi har fokus på, at det er en tryg
og sjov oplevelse for dit barn. Vurderingen tager ca. én time, dog kun så længe, at dit
barn er med på den – ellers afbryder vi øvelserne.

HVAD FÅR DU OG DIT BARN UD AF AT DELTAGE I PROJEKTET?
Ved at deltage i projektet er du først og fremmest med til at skabe viden om, hvordan man
bedst kan udvikle børns sprog og opmærksomhed. Men du og dit barn får også personligt
noget ud af at deltage.
Hvis du kommer i den gruppe, som skal afprøve højtlæsningsmetoden READ, modtager du
en bogpakke med 10 gode børnebøger, og du får inspiration til, hvordan du kan læse med dit
barn. Som nævnt har andre undersøgelser vist, at dialogisk læsning styrker børns ordforråd
og sproglige formåen. Så ud over, at du forhåbentlig får nogle gode og hyggelige læsestunder
sammen med dit barn, forventer vi, at dit barn tilegner sig kompetencer, som er værdifulde
både nu og i fremtiden.
Hvis I kommer i sammenligningsgruppen, der skal gøre, som I plejer, vil I i efteråret 2019
modtage en mindre bogpakke som tak for hjælpen. Vi er klar over, at nogle af jer vil ærgre
jer over, at I ikke kom i indsatsgruppen, men som deltagere i sammenligningsgruppen
spiller I en helt afgørende rolle, for uden jer kan vi ikke finde ud af, om metoden reelt virker.

