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READ-sammen om læsning
(Andersen og Nielsen, 2016; Christensen og Østerbye 2015)

Formål: At øge de faglige 
resultater hos alle børn

Middel: Give lærere redskaber 
til at understøtte 
forældreinvolvering i børns 
læring

READ-projektet er et RCT-
studie med ca 1500 børn fra 2. 
og 3 . klasse fra folkeskoler i 
Aarhus 4
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Forældre-barn interaktion
Painter, 1994; 1999; Dweck, 
2006
Børn lærer at tale gennem interaktion om 
fælles erfaringer med en dygtigere 
sprogbruger

Fælles erfaringer er udgangspunkt for 
sprogudviklende samtaler (bøger, udflugter, 
fælles aktiviteter)

Den voksne (guider) stilladsererbørns sprog 
ved at 

• strække børnenes sprog, udfordre og 
elaborere

• Bruge metasprog om sprog og tekster

• Være en sproglig rollemodel

Den voksne roser indsats, interesse og 
vedholdenhed og ikke resultatet

Principper i READ-indsatsen

Samtaler om tekster, museumsbesøg 
og matematik er mellem barn og 
voksen

Samtaler tager udgangspunkt i fælles 
oplevelser og erfaringer (bøger, 
museumsbesøg, matematik i 
hverdagen)

Den voksne er vejledt i at stilladsere
dialog om sprog, tekster og viden

Den voksne er vejledt i ikke at rette 
barnet, men I at samtale om indholdet i 
det læste. 
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Read  - sammen om læsning
Hovedresultater (Andersen & 
Nielsen 2016)
Elever i indsatsgruppen læser signifikant bedre end eleverne i 
kontrolgruppen ved posttest:

Efter to måneder: +2 måneders undervisning
Efter 7 måneder: + 1 måneds undervisning

Læseindsatsen løfter også elevernes skrivekompetencer (målt på 
narrativ kompetence)

Der er ingen forskel på effekten hos hhv. elever med dansk 
baggrund og ikke-vestlig og på hhv. elever med mødre med lang 
og mellemlang videregående uddannelse og elever med mødre 
med kortere uddannelse
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Literacy i som 
grænseoverskridende praksis: i 
skolen og i minoritetsfamilien
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Literacy som praksis i og på tværs af literacymiljøer (Heath 
1982; Gee 2015a; 2015b; Fast 2009)

Literacy – mellem færdighed og kognition (Cain, Elbro & Oakhill
2015) og praksis (Barton & Hamilton 2000)

””Reading (…) is an identity (the identity of being a reader and 
making meaning of a certain sort) formed as part of one’s
early socialization in life and school. ” (Gee 2015b; 37, vores 
fremhævninger



Literacy i 
minoritetsfamilien 
Databidder
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Ghadiya kommer ind til os i stuen og vi taler 
om den store piges skole og skolegang. Hun 
dumpede sprogtesten før skolestart og fik 
derfor ikke frit skolevalg. G. siger, hun fik 
et chok. ”Er vi dårlige forældre? Vores 
børn er født her, og de kan ikke tale godt 
nok dansk!” Den store pige fik frit skolevalg 
i løbet af 2. klasse, men er blevet på den 
skole, hun blev busset til. Efterfølgende er 
to andre børn startet samme sted. G. går 
meget op i, at den store pige fik frit 
skolevalg et år før en anden ”busset” pige i 
klassen. 
G. siger, at hun besluttede kun at tale dansk 
i hjemmet efter den dumpede test, og alle 
børn har efterfølgende bestået testen og 
har haft frit skolevalg.
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Ghadiya kommer ind til os i stuen og vi taler 
om den store piges skole og skolegang. Hun 
dumpede sprogtesten før skolestart og fik 
derfor ikke frit skolevalg. G. siger, hun fik 
et chok. ”Er vi dårlige forældre? Vores 
børn er født her, og de kan ikke tale godt 
nok dansk!” Den store pige fik frit skolevalg 
i løbet af 2. klasse, men er blevet på den 
skole, hun blev busset til. Efterfølgende er 
to andre børn startet samme sted. G. går 
meget op i, at den store pige fik frit 
skolevalg et år før en anden ”busset” pige i 
klassen. 
G. siger, at hun besluttede kun at tale dansk 
i hjemmet efter den dumpede test, og alle 
børn har efterfølgende bestået testen og 
har haft frit skolevalg.

Drengen A. vil gerne læse for mig. Han 
har en bog med og begynder at læse. Det 
er bogen ”Jesus – Frelseren fra 
Nazareth”

(…) 

Jeg spørger til valget af bøger – hvad 
vælger han at læse og hvorfor? Han 
svarer, at han skal læse bøger, der 
passer til hans læseudvikling (han skal 
læse bøger til 10 år, siger han – ikke 8 –
men 10 år).  Han må ikke læse bøger, der 
er for lette. Han skal låne bøger, der 
passer til hans udvikling og så skal han 
læse 10 sider hver dag, for så har han 
læst et antal 1000 sider på et skoleår.
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Lærerinterview, Aishas (0. klasse) lærer:
Hun har jo også gået i en børnehave, hvor at hun 

har lært mange ting, at der er nogle gange, hvor jeg 
har taget nogle emner op, fx her til dsa, der har vi 
haft et emne om kroppen hvor nogle af de andre, 
de ved ikke, hvad albue er, hvor Aisha siger, jamen 
det har jeg haft i min børnehave, det har vi lært og 
nogle eventyr vi har haft, hvor Aisha også refererer 

til noget fra børnehaven. Øhh, men alt, hvad hun 
refererer til af sprog og ord det er noget fra 

børnehaven og ikke noget, hvor hun fortæller om 
noget derhjemmefra. Så jeg ved egentlig ikke, hvor 

meget de laver med hende derhjemme.

Lærerinterview, Aishas (0. klasse) lærer:
(…) hun kommer heller ikke og siger, at på mit 
sprog kan bogstaverne se anderledes ud, det gør 
hun ikke, hvor jeg har en dreng fra Chile, der godt 
nogle gange kan sige, at i Chile, der hedder det 
sådan og sådan eller, det gør Aisha ikke, hun øh 
hun altså udadtil så foregår det på dansk, hvad 
hun kan tænke og fortælle

(….) nogle gange så ved jeg at der er nogle bøger, 
hun har fået læst, øh blandt andet Fyrtøjet har vi 

arbejdet med, hvor hun sagde, den havde hun hørt 
i børnehaven; men igen er det noget hun fortæller 

om i børnehaven…og jeg tror heller ikke sådan 
umiddelbart, at der er så meget tid til at læse 

derhjemme, hun kommer fra en stor familie og det 
virker til, der er tryk på derhjemme



Grænsegængerne i skolens 
literacypraksisser (Christensen 2017)
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