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HVAD ER READ?

Børne og Unge Politiken, Aarhus Kommune

Tidlige forebyggende indsatser - forældrevejledning

Forsknings- og implementeringsprojekt i et samarbejde mellem 
TrygFondens Børneforsknings-center v.  Aarhus Universitet og 
Børn og Unge, Aarhus Kommune

• READ 2014 skole (Aarhus)

• READ 2017 dagtilbud og skole (Aarhus)

• READ Nationalt (2016)

Inddrage forældrene som en ressource

i deres barns udvikling.
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READ – SAMMEN OM LÆSNING
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Taske med bøger og 

vejledningsmateriale i hvordan 

forældre kan læse med deres 

barn hjemme.

Materialet (herunder to film) er 

oversat til en række sprog.



READ – EN INDSATS PÅ TVÆRS

AT SKABE EN RØD TRÅD I SPROG OG LÆSNING FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE

READ – dagtilbud

Rettet mod de ældste børn 
i børnehaven (5 årige)

READ – skole 

Rettet mod 0., 1. og 2. 
klasse



FORMÅLET MED READ

At styrke børnenes 
ihærdighed, sproglige 
udvikling og 
forudsætninger for at 
blive gode læsere og 
herved klare sig bedre i 
skolen og i livet.

6

Læsning er at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan 
nå sine mål, udvikle sin viden og deltage aktivt i samfundslivet. 

OECD, PISA



“Oskar løfter sparebøssen. Den giver ikke lyd fra 
sig. Han ser ængsteligt op på far. I et glimt ser han 
hånden komme og føler straks en brændende 
smerte på sin kind.”

Man skal 

kunne læse 

ting ind i 

tekster, der 

ikke star̊ der.

HVAD VIL DET SIGE AT KUNNE LÆSE?



KOMPONENTER I LÆSEFORSTÅELSEN

Læseforståelsen 

Automatiserede
ordlæsefærdighederOrdforrådet

Metakognition

Evnen til at 
danne inferenser

Viden om sprog
Syntaks-
Pragmatik-
Semantik-

Genrekendskab

Aktivering af 
baggrundsviden



TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS

Forskning viser:
• at børns skriftsproglige udvikling 

begynder tidligt - langt før 
skolestart.

• at forudsætningen for at blive god 
til at læse og skrive er et godt 
talesprog, opmærksomhed på 
sproget og kendskab til bøger og 
skrift.

• at der er sammenhæng mellem 
de 3 åriges sprog (ordforråd) og 
de 17 åriges læsekompetencer

• at der allerede i vuggestuen ses 
markante forskelle i børnenes 
kompetencer og at denne forskel 
er stabil 

Undersøgelser har vist, at effekten 
af en forberedende indsats inden 
læsestart er langt større end 
effekten af specialundervisning 
senere i skoleforløbet. 

Kilder: Forskningsrapport fra UVM august 2016, 
National Reading Panel 2000, Ehri 2004, Elbro 2014



EN FORSKEL PÅ 30 MILLIONER ORD!

10

! 

Meaningful differences, Hart & Risley, 1995

Hvis vi overlader 

ordforrådsudvikling til 

‘tilfældighedernes spil’

så øges kløften.



HJEMMELÆRINGSMILJØET

Skriftunderstøttelsen i hjemmet, dvs. antallet af bøger og andet 
skriftmateriale i hjemmet samt omfanget af voksnes egen læsning 
og læsning for barnet, har en positiv indflydelse på barnets 
tilegnelse af såvel sprog som matematik. 
Fx Burgess, 2011; Miser & Hupp, 2012

Måden forældre læser med deres 
barn på og de samtaler, de har med 
barnet om bøgerne, har en positiv 
indflydelse på barnets sprogudvikling.

Swanson et al, 2011; Lennox et al., 2013

Jo mere forældrene havde lavet 
skriftsprogsstimulerende 
aktiviteter før 1. klasse med deres 
børn, desto bedre klarede børnene 
sig i læsetesten 
PIRLS i 4. klasse.

Mejding & Rønberg, 2012



FORÆLDRE SOM AKTIV RESSOURCE 

Forældres aktive involvering i 
deres børns udvikling har 
stærk og langvarig positiv 
betydning for børnenes 
udvikling, læring og trivsel.

Kilde Dr. Maria Evangelou, University of Oxford.



FORÆLDREINDDRAGELSE 
SAMARBEJDE OM BØRNS LÆRING (DAGTILBUD)

1. Forældre ønsker generelt mere vejledning om deres 
barns læring i hjemmet (71 %)

2. Kun 31 % oplever at de får den vejledning i dag

3. 55 % af forældrene oplever, at personalet slet ikke 
eller i mindre grad opfordrer dem til at arbejde med 
deres barns læring derhjemme, fx ved at læse højt 
for barnet

EVA og Rådet for børns læring: Forældresamarbejde om 
børns læring (2016).



SKOLENS FORVENTNINGER TIL 
FORÆLDRENE

Læs dagligt med dit barn!

Hvad betyder det at • ”læse med”?

Hvorfor skal vi læse?•

Hvad skal vi læse i?•

Hvordan skal vi læse?•

?



KUFFERTPROJEKTET 2008 - 11

Forskningsprojekt i dagtilbud i 
samarbejde med Aarhus 
Universitet

Materialer til •
sprogstimulerende aktiviteter

Vejledning i brug af materialet •
til forældrene

Resultat:

Reduktion i antallet af børn, •
der skulle i modtagelsesklasse. 

Størst effekt på den sprogligt   •
svageste gruppe af børn. 



READ - 2014

Lodtrækningsforsøg med 
deltagelse af:

• 29 skoler

• 1483 børn i indsatsgruppen 
i 2. og 3. klasse

• Målt med nationale test, 
skriveopgave, 
spørgeskemaundersøgelse 
(forældre)



RESULTATERNE AF READ 2014

• Stor effekt på læsning – specielt efter to måneder

• Effekter på alle profilområder (NT: sprogforståelse, 
afkodning, tekstforståelse)

• Effekt på produktivt sprog (skrivning)

• Mindst lige så gode effekter for elever med anden etnisk 
baggrund (læsning)

- og for lavtuddannedes børn (læsning)

• READ virker specielt for drengene

• Særlig stor effekt for forældre, som ikke tror de kan hjælpe 
deres barn – anså barnets færdigheder som ‘fastlåste’.

Kilde: Andersen & Nielsen: “Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s 
skills” PNAS 2016 113 (43) 12111-12113



RESULTATERNE AF READ 2014  NATIONALE TEST
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Kilde: Simon Calmar Andersen & Helena Skyt Nielsen, TrygFondens Børneforskningscenter. 
www.pnas.org/content/113/43/12111

http://www.pnas.org/content/113/43/12111


ELEVER  MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK 

Mindst lige så gode effekter 
for elever med anden etnisk 
baggrund end dansk.

Kilde: Simon Calmar Andersen & Helena Skyt 
Nielsen, TrygFondens Børneforskningscenter.



FIXED OG GROWTH MINDSET
Fokuser på barnets indsats frem for 
resultat. Fx ‘Det afgørende er at 
barnet øver sig og er glad for at 
læse.’ Åbne spørgsmål, anerkende 
skriveforsøg...

Forældre kan gøre en forskel.

Fixed mindset: 
Intelligens og personlighed er 
uformbar. Ens potentiale er 
bestemt fra fødslen.
Frygt for at fejle. Energien 
anvendes på at skjule, at noget 
er svært. 

Growth mindset:
Intelligens og personlighed er 
formbar. Ens sande potentiale 
er ukendt.
Udvikles gennem hårdt arbejde.
Fejl anses som justerbar læring.

Carol S. Dweck, professor i psykologi, 
Stanford University

YET!



BETYDNINGEN AF FORÆLDRES MINDSET

Kilde: Simon Calmar Andersen & Helena Skyt Nielsen, TrygFondens Børneforskningscenter. 
www.pnas.org/content/113/43/12111

http://www.pnas.org/content/113/43/12111


INDDRAGE FORÆLDRE 

Vi ved at forældre har stor betydning for deres børns 
udvikling (Dr. Maria Evangelou, University of Oxford)

Men vi har svært ved at hjælpe forældre på en måde 
så det faktisk slår igennem (Kalil 2015)

Måske fordi at de forældre der har størst brug for 
hjælp ikke tror det nytter – har et Fixed mindset!



FORSKNINGSPROJEKT OG 
IMPLEMENTERING
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READ 2017:

I 2. klasse undersøgte man, 
hvordan forældres 
vedholdenhed kan 
understøttes vha. en app.

I børnehaven undersøgte man 
om READ kan styrke børnenes 
sprog og ihærdighed (rose, 
fastholde, udfordre). 



READ - skole 2017

READ skole

Sprog-materiale

Sprog+  forældre 
vedholdenhed



READ – dagtilbud 2017

READ 
dagtilbud

Kontrol-
gruppe

Sprog-
materiale

(kun sprog)

Ihærdigheds-
indsats



FORSKNINGSPROJEKT OG 
IMPLEMENTERING
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Tasken og bøgerne 
afleveres tilbage. Mappen 
med Vejledningsmateriale 
må forældrene beholde

READ fremadrettet:

Implementering af READ i børnehaven,  0., 1. og 2. klasse. 

READ kan lånes af alle skoler og dagtilbud. 



DET HAR DOKUMENTERET EFFEKT

At få involveret •
forældrene

At have tydelige •
forventninger til 
forældrene

Konkret at vejlede •
forældrene i hvordan de 
kan hjælpe

At formidle til •
forældrene, at de kan 
gøre en forskel

At formidle at •
ligegyldigt hvor god 
eller dårlig barnet er, 
kan barnet altid blive 
bedre (Growth mindset)

27



MATERIALERNE I READ

Materialerne skal understøtte:

• en rød tråd i læsningen fra børnehave og op i skolen

• forældrene i at læse sammen med deres barn

• samtalen om indholdet i teksterne (før, under og efter 
læsningen)

• højtlæsning i børnehave og 0. klasse med fokus på 
tekstforståelse

• læsetræningen i 1. og 2. klasse med fokus på læseforståelse 

• lysten og interessen for skriftsproget – ‘den gode læsestund’

• Ihærdighed (selvkontrol og gå-på-mod)

• den tidlige skrivning med udgangspunkt i teksterne i tasken og i 
hverdagsaktiviteter
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NÅR MAN IKKE FORSTÅR DET MAN 
LÆSER…

”Læsning er 
kedeligt.. for det 

giver ikke mening”

Læseforståelse og læselyst



MATERIALERNE I TASKEN

Bøger til højtlæsningen • (fag- og 
skønlitteratur)

Bøger til den første •
selvstændige læsning 
En pjece • (hvorfor og hvordan?)

En vejledning i hvordan  man •
kan samtale før, under og efter 
læsningen
En vejledning i den (første) •
selvstændige læsning
En lille bog: • ”Min …” eller 
tegne/skriveark
Bogmærke•

Læsekontrakt• 30



BØRNEHAVEN
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0. KLASSE
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1. KLASSE
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2. KLASSE
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https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7iuqR8c_PAhWCF5oKHZzBCxYQjRwIBw&url=https://www.saxo.com/dk/lillebror_kim-fupz-aakeson_indbundet_9788702079494&psig=AFQjCNFIqv1PtmsTJDrHhWPMJwI1Al9wSw&ust=1476176768359318




DIALOGEN ER I FOKUS

• Principper fra den dialogiske læsning
• Dialogen med barnet før, under og efter læsning af bogen

• Tekstforståelsen
• At tekster er bærere af mening
• Reflektere over sig selv og verden
• Relatere ny viden til eksisterende viden
• Genrer; hvordan tekster er organiseret?
• Rette opmærksomhed mod sprogligt indhold og 

sproglig form

Læsning er at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå sine mål, 
udvikle sin viden og deltage aktivt i samfundslivet. 

OECD, PISA
36



Spørgsmålene kan have 
forskellige niveauer.

Hvordan kan man støtte 
eller udfordre?



Hvad laver mus i parken (se på billedet)1.
Hvorfor er mus ikke sammen med de andre mus?2.
Har du nogensinde følt dig ensom?3.

1.Mus lyder som 
hus. Kan du 
finde andre ord, 
der lyder som 
hus og mus?
2. Kan du selv 
find på ord, der 
rimer?
3. Kan du 
forklare hvorfor 
ord rimer? Hvad 
er ens ved ord 
der rimer?







LÆSEKONTRAKTEN 

• Et ekstra frivilligt tilbud til læreren.

• Når forældrene har læst sammen med 
deres barn, noteres titel og antal sider i 
bogen.

• Når forældre og barn har læst sammen 
ti gange, kan læreren udlevere et 
klistermærke.

• Klassen samler klistermærker sammen.

• Skolen får udleveret klistermærker og 
plakater



MIN BOG



TEGNE- OG SKRIVEARK
DIALOGEN ER I FOKUS

Barnet kan tegne og fortælle om f.eks. sin familie •
eller en opfindelse, det vil lave.

Forældre kan skrive på tegningen eller barnet kan •
skrive kruseduller eller bogstaver.

Barn og forælder kan lege med skrift, når de f.eks. •
laver indkøbslisten eller skriver en sms til bedstemor.



MATERIALERNE OVERSAT

Pjecer og vejledninger er 
oversat til flere forskellige 
sprog

Alle materialer kan findes 
på: www.aarhus.dk/read

http://www.aarhus.dk/read


FILMENE

• En film til børnehave og 0.klasse og en film til 1. og 2. 
klasse.

• Fortæller og viser essensen i pjecen og vejledningen.

• Viser konkret hvordan forældre kan læse med deres barn.

• Oversat til flere forskellige sprog.

• Filmene kan ses på: 
www.aarhus.dk/read

http://www.aarhus.dk/read


SKOLENS OG BØRNEHAVENS ROLLE

• Information og vejledning til forældre

• Uddele og indsamle tasker

• Understøtte løbende

• Læsekontrakt (skole)

• Hjælp til at finde flere bøger



TAK FOR I DAG

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte:

Tina Kornbeck Nielsen:

T: +45 4187 2808 E: tikon@aarhus.dk

mailto:tikon@aarhus.dk

