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Skolen i hjemmet og 
hjemmet i skolen
–  om læsefærdigheder og læsepraksisser på tværs af

hjem og skole

af Mette Vedsgaard Christensen

Abstract
Dette kapitel gennemgår to forskellige studier af skole-hjem-samarbejde om 
læsning. Det ene studie ”READ - sammen om læsning” er et kvantitativt effekt-
studie, som undersøger effekten af at udstyre lærere med konkrete redskaber 
til samarbejde med forældre om læseudviklende aktiviteter i hjemmet for elever 
i 2. og 3. klasse. I studiet indgår ca. 1500 elever. Det andet studie undersøger 
literacymiljøer i to sproglige minoritetsfamilier og er et kvalitativt studie af 
faktiske literacypraksisser i to dansk-somaliske familier. READ-studiet finder 
en positiv effekt af at indføre konkrete redskaber til og rammer for læsning i 
hjemmet – også hos minoritetsfamilier – og literacymiljø-studiet finder en høj 
grad af tilpasning og skoleorientering i de dansk-somaliske familiers sprog- og 
literacypraksisser. Tilsammen bidrager de to studier med viden om potentialer 
og udfordringer for skole-hjem-samarbejde om læsning.

Indledning
I Danmark betyder elevbaggrund forholdsvis meget for elevers mulighed for at klare 
sig godt i skolen. Danske skoleelevers læsefærdigheder og matematikfærdigheder 
korrelerer med forældrenes uddannelses- og indkomstniveau målt på de nationale 
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test (Beuchert & Nandrup, 2017). Fra internationale sammenligninger fremgår det, at 
andre, sammenlignelige lande har bedre resultater på dette felt (OECD), 2017). Man 
kan derfor konkludere, at Danmark ikke er et land, hvor uddannelsessystemet lykkes 
med at bryde den sociale arv, men også at det ikke behøver være sådan. Sprog og 
læsning udgør et særligt opmærksomhedsfelt i denne diskussion, da hjemmemiljøet 
har stor betydning for børns tidlige sprogudvikling og dermed for deres forudsætninger 
for læsning, men også for elevers læseudvikling generelt (Bleses et al., 2016; Fernald 
et al., 2013). Forholdet mellem elevbaggrund og faglige færdigheder får derfor stor 
opmærksomhed: Både fra forskning, der er optaget af at forstå eller påvirke faktorer, 
der har betydning for elevers skoleresultater, og fra ministerielle projekter og bevil-
linger, der eksplicit fokuserer på hjemmebaggrund og skole-hjem-samarbejde, senest 
i forbindelse med ”Puljen til elevløft” (Undervisningsministeriet, 2017).

Forholdet mellem forældrebaggrund og elevpræstationer er undersøgt fra 
flere perspektiver: I et færdighedsorienteret perspektiv er man optaget af at finde 
og måle disse sammenhænge og intervenere på måder, der skaber større lighed. 
Grundantagelsen er, at der kan ske en vidensoverførsel fra skole og lærere til hjem 
og forældre, og at forældre kan drage fordel af denne viden og dermed i højere grad 
eller på mere hensigtsmæssig vis støtte deres børns faglige udvikling (Thomsen, 
2017). I et praksisorienteret perspektiv er man optaget af at forstå, hvilke mekanismer, 
der skaber og vedligeholder forskelle mellem elevers læringsudbytte, og hvordan 
der kan medieres mellem forskellige praksisser og værdisætninger mellem hjem og 
skole (fx Gitz-Johansen, 2006). Meget firkantet kan man sige, at man i bestræbelser 
på at forstå, hvorfor hjemmebaggrund betyder så meget for danske elevers faglige 
resultater, enten kan fokusere på forhold i hjemmet eller på forhold i skolen (Chri-
stensen, 2017). Hvis man fokuserer på forhold i hjemmet, kan man satse på at give 
forældre redskaber, der kan støtte deres børn fagligt, så de kommer til at klare sig 
bedre i skolen, eller man kan give skolen muligheder for at kompensere for (hvad der 
opfattes som) forældrenes mangelfulde praksisser. Hvis man fokuserer på forhold i 
skolen, kan man fx se nærmere på, om skolens praksisser spejler og imødekommer 
alle børns forudsætninger for og forventninger til at lære, eller man kan se nærmere på 
forståelser og kategoriseringer af børn og familier, som kan have negativ betydning for 
elevers og familiers positioneringsmuligheder (Gilliam, 2006; Matthiesen, 2017). Vi ved 
altså, at baggrundsvariable som fx forældres indkomst- og uddannelsesniveau hænger 
sammen med, og i kvantitativ forstand kan forklare, forskelle mellem elevpræstationer, 
men vi ved ikke ret meget om, hvorfor det er sådan. Det er potentielt en udfordring for 
et lighedssøgende velfærdssamfund, at økonomisk stratificering i samfundet generelt 
kommer til udtryk som systematisk og stabil læringsstratificering, derfor er der behov 
for dels at forstå, hvilke mekanismer, der skaber denne stratificering i skolen, men 
også hvordan dette forhold kan påvirkes.

Mette Vedsgaard Christensen
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I dette kapitel beskriver og diskuterer jeg to projekter, der begge fokuserer på 
forholdet mellem elevbaggrund og faglige resultater, men fra to meget forskellige vink-
ler: ”Projekt READ - sammen om læsning” (Andersen & Nielsen, 2016; Christensen 
& Østerbye, 2015; Andersen, Bang et al., 2018) undersøger, hvilken effekt det kan 
have på elevers læsefærdigheder, at skole og forældre samarbejder på en bestemt 
måde, mens projekt ”Literacymiljøer” (Christensen, 2019) undersøger, hvordan to 
somaliske familier praktiserer læsning i hjemmet. I READ-studiet undersøges det, om 
man kan give forældre konkrete redskaber, der kan støtte deres børns læseudvikling, 
i literacymiljø-projektet ser man blandt andet på, hvordan skole-initierede læseaktiv-
iteter omsættes til literacy-events i hjemmene. Selvom de ikke omhandler samme 
intervention, kan de to studier siges til en vis grad at være komplementære, da de 
belyser skole-hjem-samarbejde om læsning fra to forskellige perspektiver: Data i 
READ-studiet kommer fra spørgeskemaer og faglige test: nationale test i læsning samt 
evalueringer af elevernes produktive skriftsprog. Data i literacymiljø-projektet kommer 
fra feltobservationer og interviews. De to studier anvender forskellige metoder, hhv. 
kvantitative metoder designet til at undersøge effekter på tværs af mange variable 
i READ-studiet og kvalitative metoder inspireret af fokuseret etnografi (Knoblauch, 
2005) i literacymiljø-studiet.

Formålene med at sammenstille de to meget forskellige studier i dette kapitel 
er flere: For det første tydeliggør de to studier, hvordan forskellige perspektiver på 
forholdet mellem elevbaggrund og faglige resultater genererer forskellige undersø-
gelsesinteresser og dermed forskellige fund. De to studier afspejler også forskelle 
mellem kvantitative og kvalitative studiers muligheder for hhv. at vise om, noget virker 
eller hvordan, noget virker. Af den grund positioneres elever, lærere og forældre også 
meget forskelligt i de to studier og dermed også i denne fremstilling. I READ-studiet 
har vi gennem evalueringsdesignet adgang til rimelig sikker viden om effekten af at 
indføre redskaberne i skole-hjem-samarbejdet om læsning, men til gengæld ikke 
adgang til viden om, hvordan de mange forældre i studiet har læst med deres børn, 
eller hvilken viden om eller forståelser af læsning og literacypraksisser de har. I 
literacymiljø-projeket har vi kun adgang til data om enkelte familier og en enkelt lærer, 
til gengæld har vi adgang til viden om både deres faktiske praksisser og deres udsagn 
om og forståelser af disse praksisser. Selvom familier og literacypraksisser i de to 
studier ikke er de samme, bidrager de tilsammen med viden om forholdet mellem 
elevbaggrund og elevresultater, men også med viden om udfordringer og potentialer 
for skole-hjem-samarbejde om læsning.

Endelig for det trejde er formålet med at sammenstille de to studier at anskuelig-
gøre en grænsegængerproblematik. Macken-Horarik forstår grænsegængere som 
de elever, der befinder sig på kanten af skolens og fagets læringsrum enten selvvalgt 
eller på grund af social eller kulturel marginalisering (se hendes bidrag til denne 
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publikation). De to studier tyder på, at elever med minoritetsbaggrund har sværere 
ved at få adgang til at lære at læse, at det ikke er selvvalgt, men også at man gennem 
intervention kan rykke eleverne fra en marginaliseret grænsegængersition til en mere 
inkluderet position.

Baggrund: skole-hjem-samarbejde
Skole-hjem-samarbejde har en forholdsvis lang historie i Danmark. Samarbejdet har 
været lovfæstet siden 1970’erne, og begrebet indgår i folkeskolens formålsparagraf. 
Som en konsekvens heraf indgår skole-hjem-relationer og -samarbejde i skolebørns 
og skoleforældres hverdagsliv. Skole-hjem-relationer etableres og vedligeholdes 
gennem en række praksisser, som synes at være ret standardiserede, på tværs af 
skoler, skoleformer og elevernes alder, og som derfor er præget af en høj grad af 
kulturel selvfølgelighed (Dannesboe et al., 2012, p. 10). Disse praksisser kommer 
til udtryk i genkendelige genrer som forældremøder og forældrebreve (analoge eller 
digitale), men også mere formelle sammenhænge som fx skolebestyrelsesmøder, som 
forældre, lærere og skoleledere i forskellige grader og med forskelligt engagement 
forventes at indgå i. Etableringen af det formelle skole-hjem-samarbejde i 1970’erne 
blev begrundet i demokratisering (Ravn, 2011), men flere forskere i skole-hjem-
samarbejde peger på, at også andre rationaler synes at begrunde de praksisser, der 
eksisterer i dag: Kompensationsrationalet spiller en rolle især i forhold til bestemte 
forældregrupper som fx etniske minoriteter, der ikke anses for at kunne yde deres 
børn passende støtte (Matthiesen, 2017), mens accountability-rationalet (Solbrekke 
& Østrem, 2011) (hos Ravn 2011 kaldet markeds- eller konkurrencerationalet) 
betyder, at skoler styres med og indfører mekanismer, der traditionelt hører hjemme 
i erhvervslivet (fx profilering og sammenligning og måling af resultater). Senest har 
loven L60 til bekæmpelse af parallelsamfund, som blandt andet handler om ”…styrket 
forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.” givet mulighed 
for at sammenholde elevfravær i skolen og udbetaling af børnecheck, vel at mærke 
italesat som ”styrket forældreansvar”1.

Thomas Nordahl (2008) opridser forskellige scenarier for udviklingen af samarbej-
det mellem skole og hjem i en kontekst, hvor skole og institutioner fylder kvantitativt 
mere og mere i børns og dermed i familiers liv (ibid., p. 22ff): Konsekvensen kan både 
være en egentlig ”outsourcing” af barndommen til skole og institution, hvor skolen 
overtager opgaver og ansvar, som traditionelt har været familiens, eller etableringen af 
en klar arbejdsdeling mellem skole og hjem, hvor hjemmets opgave først og fremmest 

1 Retsinformation (2018): L60 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Obligatoriske sprogprøver 
i udsatte boligområder, konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af 
børnecheck m.v.). https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203391.

Mette Vedsgaard Christensen
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er knyttet til opdragelse og udvikling af sociale færdigheder, mens skolen tager sig 
af det faglige. En tredje mulighed er, at grænser mellem skole og hjem gøres mindre 
klare og forholdet bliver præget af samarbejde og partnerskab. Snarere end diskrete 
fænomener må Nordahls scenarier nok forstås som praksisperspektiver: Samarbejde  
mellem skole og hjem rummer aspekter, hvor skolen overtager opgaver og ansvar, 
som traditionelt har været familiens, fx gennem etablering af såkaldte lektiecafeer. 
I andre sammenhænge lægges der vægt på forældrenes rolle og ansvar, fx skal 
de rammesætte faste læseritualer i hjemmet, som er bestemt og initieret af skolen. 
Skole-hjem-samarbejdet er altså påvirket af konkrete uddannelsesdiskurser, men også 
bredere samfundsdiskurser. Midt i alt dette står konkrete elever, lærere og forældre, 
der skal indgå i mere eller mindre formaliserede og naturaliserede praksisser for 
samarbejde. Det ser jeg nærmere på nedenfor, hvor jeg med udgangspunkt i data og 
fund fra de to projekter undersøger konkrete eksempler på skole-hjem-samarbejde 
om læsning.

Skolen i hjemmet: Projekt READ - sammen om læsning og 
Literacymiljø-projektet
Mange skoler har mere eller mindre formaliserede samarbejder med forældre om 
elevernes læseudvikling, fx i form af at rammesætte læsning i hjemmet, enten som 
højtlæsning eller som rammer om, at eleverne får læst et bestemt antal minutter hver 
dag. Denne praksis spiller en central rolle i begge projekter: READ-projektet giver 
lærere og skoler konkrete redskaber til samarbejdet med forældre om den daglige 
læsning i hjemmet, og i literacymiljø-projektet spiller den daglige skole-initierede 
læsetræning en væsentlig rolle i familiernes literacypraksisser. Nedenfor redegør jeg 
for de to projekters teoretiske og metodiske udgangspunkter og væsentligste fund, 
inden jeg diskuterer, hvordan de hver især og tilsammen bidrager med ny viden om 
skole-hjem-samarbejde om læsning.

Skolen i hjemmet: Projekt READ – sammen om læsning
Projekt ”READ - sammen om læsning” bygger på et lignende studie af effekten af at 
udstyre sproglige minoritetsforældre med en kuffert med sprogstimulerende aktiviteter 
til hjemmet. Den såkaldte ”kuffertindsats”, der blev gennemført for tosprogede bør-
nehavebørn, viste, at der kan være store potentialer i denne form for samarbejde og 
vidensoverførsel mellem forældre og pædagoger selv i forholdsvis enkle former, som 
fx sprogkufferter (Andersen & Jacobsen, 2012; Jakobsen & Andersen, 2013).

I READ-projektet var fokus på skole-hjem-samarbejde om læsning og læseudvik-
ling for elever i 2. og 3. klasse. Derfor blev der i et samarbejde mellem TrygFondens 
Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, VIA UC og Aarhus Kommune udviklet 
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en indsats, der skulle styrke skole-hjem-samarbejdet om læsning, og et evaluerings-
design, der skulle undersøge indsatsens effekt på elevers faglige udvikling i løbet af 
projektperioden. Indsatsen blev afprøvet i et lodtrækningsdesign med deltagelse af 
72 klasser fra 28 skoler i Aarhus Kommune i 2013-2014 (Andersen & Nielsen, 2016). 
Projektet var designet som et effektstudie, hvor en – på skoleklasseniveau – tilfældigt 
udtrukket gruppe modtog en særlig indsats, mens en kontrolgruppe ikke modtog 
nogen indsats, men indgik i samme dataindsamlings- og evalueringsaktiviteter.

Lærerne i indsatsklasserne fik redskaber til at samarbejde med forældrene om 
børnenes læsning i hjemmet. Redskaberne indeholdt dels konkret viden om læsning, 
læseudvikling og forældres muligheder for at støtte deres børns læseudvikling, og 
dels hjalp redskaberne lærere og forældre med at rammesætte læsningen i hjemmet, 
idet de indeholdt læsemateriale og inspiration til yderligere læsning. Redskaberne 
var designet med udgangspunkt i viden om sprog- og literacypraksisser, der har vist 
sig at være sprog- og læseudviklende (Arnold et al., 1994; Christensen & Østerbye, 
2015) og gav således konkrete anvisninger til at etablere sprog- og læseudviklende 
literacyevents i hjemmene. Redskaberne tog udgangspunkt i en processuel tilgang til 
læsning og tekstsamtaler og instruerede således forældre og børn i at tale sammen 
om forventninger til tekster og læsning, før de læste dem, de fik anvisninger til at tale 
om tekstens ord og indhold under læsningen, samt til at tale om tekstens indhold og 
relation til andre tekster eller oplevelser efter læsningen. Forældrene blev instrueret 
i at tale om teksternes indhold, at stille åbne spørgsmål til det læste, samt i ikke at 
rette eller kontrollere læsningen og forståelsen. Formålet med læsningen i hjemmet 
og samtalerne om det læste var at styrke børnenes læseforståelse, og derfor var sam-
talen om det læste omdrejningspunkt for indsatsen. Redskaberne og informationen 
til forældrene tog udgangspunkt i mindset-teorien (Dweck, 2006) og forsøgte derfor 
at formidle et dynamisk syn på læsefærdigheder, og dermed noget, der kan udvikles, 
fx gennem forældrestøtte. Forældrene modtog disse informationer og instruktioner 
gennem pjecer og små film, alt sammen oversat til ni sprog. Materiale til READ kan 
ses på www.aarhus.dk/READ.

I READ-projektet blev eleverne i indsatsgruppen dygtigere til at læse i løbet af 
projektet, effekten af indsatsen svarer gennemsnitligt til effekten af ca. 3 måneders 
undervisning (Andersen & Nielsen, 2016). Det er et bemærkelsesværdigt resultat for 
READ-indsatsen, at den lykkedes med også at løfte de elever, der normalt er vanske-
lige at nå i en generel indsats som denne (Andersen, Bang et al., 2018): Elever med 
indvandrerbaggrund profiterede mindst lige så meget af indsatsen som andre elever. 
Af resultaterne kan man også se, at især de forældre, der i løbet af projektet havde 
ændret holdning til deres børns læsning, lykkedes med at flytte børnenes læseresul-
tater mest i positiv retning: Hvis forældrene mente, at deres børns læsefærdigheder 
er noget, der ligger fast, og som de ikke kan ændre på, lykkedes de i mindre grad 
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med at styrke børnenes læsning. (Andersen & Nielsen, 2016). En evaluering af ind-
satselevernes produktive skriftsprogsfærdigheder indgik også i evalueringen, og også 
her sås en signifikant positiv effekt af indsatsen (Andersen, Christensen et al., 2018). 
Indsatsen i READ-projektet kan karakteriseres som en indsats, der har til formål at 
inspirere forældre og børn til at indgå i literacyevents, hvor samtaler om tekster – og 
særligt teksters indhold – og læsningens værdi som sprog- og vidensudvikling er i 
forgrunden. Redskaberne til lærerne skulle hjælpe dem med at etablere og vedlige-
holde sådanne indsatser i hjemmene. Evalueringsdesignet giver forholdsvis sikker 
viden om, at indsatsen har haft en effekt på elevernes læsefærdigheder i perioden. 
Men i et projekt som READs lodtrækningsdesign er der ikke adgang til direkte viden 
om, hvad der har været virksomt, hvordan det har været virksomt, og hvorfor det har 
været virksomt. For at undersøge det må der alternative datakilder til, eller man må 
ty til teoretiske forklaringer. En anden af udfordringerne ved et interventionsprojekt er, 
at man ikke ved, hvad der karakteriserer de praksisser, der findes i familierne inden 
eller parallelt med interventionerne. Dette var udgangspunktet for projektet, hvor vi 
undersøgte, hvad der karakteriserer literacypraksisserne i to dansk-somaliske familier.

Literacypraksisser i to dansk-somaliske familier
Formålet med undersøgelsen var at få indblik i, hvilke læsepraksisser, de dansk-
somaliske familier praktiserer i hjemmet, men også, hvordan de dansk-somaliske 
familiers læsepraksisser opleves og forstås af elevernes lærer. Projektet tager 
udgangspunkt i et praksisbegreb om læsning (Barton & Hamilton, 1998; Gee, 2007) 
og tager inspiration fra lignende projekter om literacypraksisser på tværs af hjem 
og skole (Fast, 2007; Heath, 1982, 1983) og er altså ikke optaget af at undersøge, 
hvor dygtige, de dansk-somaliske børn er til at læse, eller om de bliver dygtigere af 
den læsning, der foregår i hjemmet. I stedet er projektet optaget af at undersøge, 
hvordan der læses, hvilke tekster, der læses, hvorfor de læses, og hvad formålene 
med læsning i familien er.

Data er indsamlet i forbindelse med etnografisk feltarbejde i og omkring det 
dansk-somaliske miljø i en større dansk by. Etableringen af kontakten til det dansk-
somaliske miljø var både tidskrævende og besværlig, sikkert fordi betingelsen for at 
indgå i projektet var, at familierne var indforståede med at få en feltarbejder på besøg 
i hjemmet. Familierne i projektet er derfor ikke udvalgt, fordi vi anser dem for at være 
repræsentative. Vi besøgte to dansk-somaliske familier: Familie 1, som jeg vil kalde 
den her, består af far og mor og seks børn fra vuggestuealder til 7. klasse, familie 2 
består af far og mor, en lillesøster på tre år og to storebrødre i hhv. 1. og 3. klasse. 
De to familier i undersøgelsen blev fulgt over en periode på tre måneder i vinteren 
2017/2018. Feltarbejdet bestod af observationer i og omkring familiernes dagligliv: Vi 
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gennemførte i alt fire besøg i hjemmene, deltog i de mindste børns skolehverdag og 
deltog i mødrenes dagligliv uden for hjemmet, fx i mere eller mindre formelle møder 
og arrangementer i en lidt bredere kreds af lokale, somaliske kvinder og mødre. 
Vi interviewede desuden læreren til familie 1s mindste skolebarn, men lykkedes af 
forskellige grunde desværre ikke med at interviewe en lærer til familie 2s børn. Både 
dataindsamling og -analyse har været en kollektiv proces, hvor vi anvendte den 
fokuserede etnografis kollaborative arbejdsformer (Knoblauch, 2005) i alle faser af 
arbejdet. Data er således indsamlet i og analyseret i tæt samarbejde med mine kol-
leger Inger Maibom og Ida Gyde Hansen, VIA University College. Skemaer til feltnoter 
og interviewguides er udviklet i fællesskab, og observationsdata (feltnoter og billeder) 
og interviewdata (udskrifter) er efterfølgende kodet og analyseret i fællesskab, hvorfor 
også det følgende i høj grad er et fælles produkt.2 

Skolen i hjemmet: at læse med sine børn
Både de dansk-somaliske forældre og børn kendte betydningen af læsning i hjem-
met: Læsning og bøger fylder meget i begge familier. I den ene familie (herefter 
familie 1) har både voksne og børn daglige praksisser i hjemmet med tekster som 
omdrejningspunkt. De ældste skolebørn læser alene eller sammen med de mindre 
søskende, som igen læser med mindre søskende. Familiens næstmindste barn på 
fire år ”læser” således også med sine søskende, fx når hun efterligner og vender om 
på den spørgsmåls-svar-sekvens om billedbøgerne, som hun netop har deltaget i. 
Vi observerer ikke, at voksne læser med børn. Nogle gange læser voksne og børn 
samtidigt, men forskellige tekster: Moderen bruger det lokale bibliotek til at læse e-
mails og nyheder på en offentligt tilgængelig computer. Hun besøger typisk biblioteket 
med de mindste børn på vej hjem fra skole eller daginstitution. Mens moren læser 
i voksenafdelingen i den ene ende af biblioteket, går børnene hjemmevant hen til 
billedbøgerne i børneafdelingen, finder bøger frem og fordriver tiden der, indtil det er 
tid at gå hjem.

I den anden familie (herefter familie 2) er der bøger, tegneserier og grafiske 
romaner på stuebordet, læsning er en aktivitet, der foregår i stuen, i køkkenet, på 
børnenes værelser. Nogle gange læser de alene, nogle gange læser de sammen 
med lillesøsteren, nogle gange øver de sig på det arabiske skriftsprog – alene eller 
sammen med deres far, som også er deres arabisklærer. Nogle gange læser de, fordi 
de har lyst til at læse, andre gange læser de, fordi nogen har sagt, de skal læse.

I begge de dansk-somaliske familier er indskolingsbørnenes læsning en vigtig 
aktivitet. I familie 1 skal drengen, der går i 2. klasse, læse et bestemt antal sider (ud-
drag fra feltnoter)3:

2 Projektet er mere indgående beskrevet metodisk og teoretisk i Christensen (2019).
3 Dette og de to følgende datauddrag indgår også i Christensen (2019).
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Drengen vil læse for mig. Han har taget en bog med ind i stuen, han sætter sig 
ned ved siden af mig og begynder at læse højt. Bogen er en børnebog, på forsi-
den er der er en farvelagt tegning af en sejlbåd midt i hvad der ligner stormvejr 
og høje bølger. Ved siden af båden går en blond, langhåret mand i en løs blå 
kjortel oven på bølgerne. En gruppe mænd sidder i båden og stirrer chokeret 
på manden, der går på bølgerne. Bogen er skrevet af Kåre Bluitgen og hedder 
”Jesus – Frelseren fra Nazareth”. Drengen begynder at læse højt, han læser 
hurtigt og flydende. Teksten har tegninger, der illustrerer det, teksten handler 
om. 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.

I familie 2 skal begge drenge læse et bestemt antal minutter hver dag (uddrag fra 
feltnoter):

De to drenge skal træne læsning i 20 minutter hver dag som en del af deres 
hjemmearbejde. Det er en opgave, som deres forældre tager meget seriøst. 
Tidligere måtte drengene læse inde i deres fælles værelse, men moren fortæl-
ler mig, at de (forældrene) syntes, at der var for meget snak og pjatteri under 
læsningen. Derfor er den daglige træning nu flyttet til køkkenet, så forældrene 
kan følge med i, om drengene faktisk er optaget af at læse.

Denne læsetræning er – i modsætning til mange andre læsepraksisser i familien – 
noget, børnene gør alene, og når de læser på denne måde, skal det foregå i stilhed. 
I både familie 1 og 2 har denne læsetræning et kvantitativt mål: det gælder om at 
læse et bestemt antal minutter eller et bestemt antal sider. Det er dog uklart, hvorfor 
de skal læse netop 20 minutter eller et bestemt antal sider, men i ingen af tilfældene 
nævnes andre formål med læsningen end de kvantitative mål. Det er altså uklart, 
hvilke aspekter af læsningen, drengene – som i begge familiers tilfælde fremstår som 
dygtige og sikre læsere – skal træne (hastighed, forståelse, begge dele) og dermed 
også, hvordan og hvornår de bliver dygtigere.

I familie 1 læser børnene alene og med hinanden i mere eller mindre ramme-
satte aktiviteter, men igen kan skolens diskurser dog genkendes: læsning mellem 
større og mindre børn foregår efter et interaktionsmønster, der ligner klasserummets 
initiativ-respons-feedback-triade (Mehan, 1979), også når pigen på fire år læser 
med feltarbejderen. I familie 1 observerer vi kun literacypraksisser på dansk og 
dansksprogede tekster i familien, i familie 2 er der et betydeligt indslag af arabisk i 
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familiens literacypraksisser. De to drenge undervises i arabisk og i koranlæsning af 
deres far i hjemmet, derudover skal de på egen hånd træne både arabiske skrifttegn 
og recitation. Der er en del fællestræk mellem skolens læsetræning, som den fremstår 
i datauddragene ovenfor, og koranlæsningen i familie 2. Koranlæsning har i familie 2 
et kvantitativt mål og handler ikke eksplicit om at forstå det læste. Her læser og træner 
drengene arabisk og recitation med udgangspunkt i nogle hæfter, som skal læses i 
en bestemt rækkefølge og med en bestemt progression. Drengene i familie 2 er selv 
meget bevidste om, at deres koran- og arabiskundervisning ikke har til formål at ”bruge 
det på gaden”, som de selv siger (se også Christensen, 2019).

Men et andet aspekt af skolens literacypraksisser fylder meget i familie 1 (uddrag fra 
feltnoter):

Moren kommer ind til os i stuen, og vi taler om den store piges skole og skole-
gang. Hun dumpede sprogtesten før skolestart og fik derfor ikke frit skolevalg 
[jævnfør Aarhus Kommunes praksis med at henvise (”busse”) tosprogede ele-
ver til andre skoler end distriktsskolen, hvis de ikke består en dansk sprogtest 
inden skolestart]. Moren 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. Moren går meget op i, at 
den store pige fik frit skolevalg et år før en anden ”busset” pige i klassen. Moren 
siger, at hun besluttede kun at tale dansk i hjemmet efter den dumpede test, og 
alle børn har efterfølgende bestået testen og haft frit skolevalg.

For moderen i familien betyder test og evalueringer meget. Hun har samlet sine børns 
faglige test i en mappe, hvor testrapporter fra nationale test er sat ind i plastiklom-
mer. Mappen står i et skab, men hun finder den frem, da feltarbejderen kommer på 
det første hjemmebesøg. Moderen er godt hjemme i de nationale test i læsning og 
kender sine skolebørns resultater godt. Hun har styr på, at læsning testes på tre 
forskellige profilområder, og hun ved, hvad henholdsvis ”afkodning”, ”sprogforståelse” 
og ”tekstforståelse” er, og hvordan de forholder sig til hinanden. Hun har også hypo-
teser om, at nogle af resultaterne fra matematiktestene kan forklares med børnenes 
læsefærdigheder, fx tror hun, at de kan møde sproglige udfordringer i matematik, 
når ordforrådet bliver meget teknisk. I mappen med tests sidder der også tekster, 
som eleverne har skrevet, og hvor læreren har givet feedback. Moderen har læst og 
diskuteret både teksterne og feedbacken med børnene, og hun vil gerne diskutere 
med feltarbejderen, om hun har givet børnene de bedste råd til, hvordan de kan gøre 
det bedre næste gang.
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Uddraget oven for viser, at moderen synes at opfatte sprogtest som noget, der 
tester mere end bare elevernes andetsprog, men også forældrenes forældreevner i 
Danmark. Hun udlægger det således, at de efter den første sprogtest skiftede sprog 
fra somalisk til dansk i hjemmet, og hun er tydeligvis stolt over, at hendes børn efter-
følgende har bestået de obligatoriske sprogtest. Hun synes ikke at være optaget af, at 
den beståede test giver børnene mulighed for at flytte til en skole tættere på hjemmet, 
noget der kunne lette dagligdagen i en familie med mange skolesøgende børn.

Selvom skolens literacypraksisser ikke er de eneste literacypraksisser i familierne, 
fremgår det af datauddragene ovenfor, at begge familier er optagede af at leve op 
til skolens forventninger og sætte rammer for børnenes læsning og dermed af at 
samarbejde med skolen om børnenes læseudvikling. Det fremgår også, at moderen 
i familie 1 er meget optaget af at læse og forstå de tests og den feedback, som de 
modtager fra skolen. De udgør altså vigtige tekster i familien, som læses og fortolkes. 
Men hvordan ser skolen på de dansk-somaliske familier? Det ser jeg nærmere på 
nedenfor, hvor interviewdata fra lærerinterview analyseres.4 

Hjemmet i skolen
Læreren, der har datteren fra familie 1 i 0. klasse, ved ikke ret meget om familien. Hun 
har set forældrene få gange, og skolen har prioriteret hjemmebesøg væk, siger hun. 
Resultatet er, siger læreren i interviewet, at hun ved mindre om den dansk-somaliske 
elev og hendes familie, end hun ved om de andre børn og familier i klassen, der 
kommer fra lokalområdet, hvis værdier og praksisser hun synes at kende. Det, hun 
ved om pigen, ved hun fra overleveringspapirer fra børnehaven, hvor resultater af 
sprogtest fremgår, og fra indskrivningspapirerne, da pigen begyndte i skolen. Men hun 
ved selvfølgelig også, at der er tale om en dygtig elev:

I 0. klasse her, der klarer hun sig rigtig, rigtig fint og er helt på niveau med sine 
klassekammerater (…). Jeg har lige lavet sådan en DLB-test [Dansk Lyd og 
Bogstav-test, en lyd- og bogstavskendskabstest] med dansk bogstav og lyd, 
der ligger hun i den højeste gruppe hele vejen hen.

Elevens hjemmebaggrund træder frem i interviewet i flere tematiseringer, fx ved 
læreren ikke meget om hjemmet som læringsmiljø:

Altså hun er jo også glad for at fortælle, så hun bruger jo sproget hele tiden, 
(…) 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.

4 Som nævnt ovenfor har vi desværre kun haft mulighed for at interviewe læreren med relation til 
familie 1, derfor er det ikke muligt at sammenligne, om familiernes forskellige literacypraksisser 
har indflydelse på, hvordan lærerne opfatter dem.
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At pigen har sprog- og literacyerfaringer, som er relevante for skolens undervisning, 
tilskriver læreren flere steder børnehaven:

(…) 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 (…). 

Det fremgår af uddragene ovenfor, at det er tydeligt for læreren, at børnehavens 
læringsmiljø har rustet pigen til skolen, men at hun ikke ved ret meget om, hvad der 
karakteriserer pigens hjemmebaggrund som læringsmiljø. I uddraget ovenfor tematise-
rer læreren, at det faktum at pigen kommer fra en stor familie, kan gøre det vanskeligt 
at skabe rammer for at læse derhjemme. At den dansk-somaliske familie ikke lever 
op til de forventninger til samarbejde, skolen har, fremgår også i uddraget nedenfor:
 

Altså det første forældremøde, vi havde her i første klasse, så kom faren 
styrtende ind og sagde Hej, jeg kan desværre ikke være her for jeg skal ud til 
[navn på de større børns skole] – og så tog han afsted igen, hvor at der ville de 
fleste forældre herude virkelig prioritere at komme til det første forældremøde 
(…) de kom heller ikke til den første skole-hjem-samtale, hvor jeg tænker, at 
det er sådan nogle ting, som de fleste forældre ville sige, det er virkelig vigtigt, 
fordi vi er nysgerrige på, hvordan går det egentlig med vores barn (…).

Læreren fortæller et andet sted i interviewet, at det også kan være en udfordring at 
få forældrene til pigen til at svare på fødselsdagsinvitationer og invitationer til klas-
searrangementer. Læreren tolker det ikke som mangel på interesse i skolen, men ser 
det i stedet som ”en anden måde” at interessere sig for skolen på. Læreren fortæller, 
at moderen sammen med en anden dansk-somalisk mor stod for et somalisk mad-
arrangement for hele skolen. Hun siger dog også, at der er tale om en prioritering fra 
forældrenes side, og at i eksemplet med det første forældremøde havde ”de fleste 
forældre herude” nok prioriteret anderledes. Den udtalelse er interessant, da hun 
ganske vist åbner op for, at der kan være ”andre måder” at prioritere skole-hjem-
samarbejdet på, men også, at der synes at være en lokal norm, og at ”de fleste 
herude” nok havde valgt at deltage i forældremødet. Faderens begrundelse for ikke 
at deltage synes at være, at han har prioriteret et møde på de ældste børns skole i 
stedet for. Læreren overvejer i interviewet ikke nærmere, hvad der kan ligge i denne 
prioritering fra faderens side, eller hvilke udfordringer, der kan være forbundet med at 
have seks børn i forskellige institutioner forskellige steder i en større by, institutioner, 
som oven i købet arrangerer forældremøder på samme tidspunkter. 
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Selvom pigen klarer sig rigtigt godt nu, udtrykker læreren bekymring i forhold til 
fremtiden, og igen synes elevens hjemmebaggrund at spille en rolle:

Det jeg godt kan frygte, det er, at når hun kommer på mellemtrinnet, hvor at 
man inddrager mere og mere noget man regner med, børnene ved noget om i 
forvejen, at der får man hende måske ikke med. (…) men lige nu, sååå er hun 
jo altså en lige over middel elev, hun klarer sig rigtig godt. (…) Det er det, hun 
mangler noget om, altså fordi (…) nu er hun jo også på en skole, hvor børnene 
generelt bliver slæbt ud på mange museer og ud at se verden, så der er også 
meget at hamle op med. Men jeg synes da, de gør, hvad de kan.

Læreren ved ikke ret meget om den dygtige elevs hjemmebaggrund som literacy- og 
læringsmiljø. Det er vigtigt at understrege, at læreren flere steder i interviewet bekla-
ger, at hun ikke ved ret meget om familien, og at skolens (reducerede) rammer for 
skole-hjem-samarbejdet ifølge hende ikke giver adgang til viden om elevernes familier 
og dermed hjemmebaggrund. Derfor er hun nødt til at inddrage andre kilder til viden 
om sin dansk-somaliske elev, og måske er det derfor, hun tilskriver pigens faglige 
færdigheder børnehavens indsats og arbejdsmåder og ikke familiens literacy- og 
læringsmiljø.

Resultatet er, at der er stor forskel på det billede, feltarbejdet i familien tegner af 
skole-hjem-samarbejdet, og lærerens oplevelse af samme. Læreren siger om familien, 
at det er en stor familie ”med tryk på”, og at de mange børn i familien kan stå i vejen 
for at ”lave noget” derhjemme. Vores observationsdata peger på, at søskende er en 
ressource i læsningen i hjemmet, de har både tid til og interesse i at læse med deres 
større og mindre søskende. Læreren udtrykker en bekymring for, at eleven i fremtiden 
kan opleve udfordringer i skolearbejdet på grund af sin hjemmebaggrund. Vores 
observationer tegner et billede af en familie, der i høj grad forsøger at rammesætte et 
sprog- og literacymiljø, der er orienteret mod skolens krav og forventninger. Læreren 
henviser konkret til mellemtrinnets undervisningspraksisser og italesætter en risiko for, 
at skolen ”ikke får eleven så godt med” på grund af en undervisning, ”der inddrager 
noget, man regner med, børnene ved i forvejen”. Dette udsagn er interessant af flere 
grunde: Læreren er tilsyneladende bevidst om, at skolens undervisningspraksisser 
kan udgøre en udfordring for nogle elever på grund af deres forudsætninger, men 
læreren diskuterer ikke, om skolen i stedet kunne overveje, hvordan de kan spejle en 
elevgruppe, der både inkluderer elever, der kommer fra hjem, hvor børnene ”generelt 
bliver slæbt ud på mange museer og ud at se verden”, og så elever fra fx børnerige 
minoritetsfamilier. Udsagnet er også interessant, fordi læreren her udtrykker bekymring 
for pigens muligheder for at drage nytte af mellemtrinnets undervisning, på trods af 
at læreren flere steder karakteriserer sin dansk-somaliske elev som fagligt dygtig, 
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blandt andet med henvisning til overleveringer fra børnehaven og egne faglige test af 
eleven. Måske trækker læreren på en generel erfaring om sproglige minoritetselever 
og forholdet mellem sprog og læring på mellemtrinnet, måske har læreren erfaring 
med, at sprog- og literacytests af de yngre elever ikke kan bruges til at forudsige 
noget om deres faglige resultater på mellemtrinnet. Test spiller en vigtig rolle for 
den dansk-somaliske familie: Moderen i familie 1 begrunder et sprogskifte i familien 
med det ældste barns testresultater, og hun synes ligefrem at lade sin opfattelse af 
deres forældreevner påvirke af de testresultater, hendes børn får. Det fremgår ikke 
af interviewet, om læreren ved, at testresultater spiller så stor en rolle i familien, men 
overordnet synes familiens praksisser at være forholdsvis usynlige for læreren, der 
– på trods af både egne erfaringer, overleveringer og testdata om elevens sprog- og 
læsefærdigheder – har svært ved at få øje på de ressourcer, der er til stede i familien. 

Afrunding og diskussion
De to meget forskellige studier af skole-hjem-perspektiver på læsning, som jeg har 
sammenstillet i denne artikel, bidrager på hver sin måde med vigtige indsigter om ud-
fordringer og potentialer for skole-hjem-samarbejde. Projekt READ viste, at et konkret 
redskab til skole-hjem-samarbejde om læsning kan forbedre elevernes læseresultater 
med en konkret indsats. Indsatsen var designet, så den tog udgangspunkt i de fleste 
forældres sproglige forudsætninger og skabte også mulighed for at forældrene kunne 
tale andre sprog end dansk med deres børn, når de læste sammen. Man kan kritisere 
denne slags interventioner for at være kompensatoriske og for ikke at tage højde for 
de praksisser og potentialer, der allerede findes, hvor de intervenerer. Nogle kritiserer 
ligefrem denne slags studier for at sygeliggøre ikke-mainstream praksisser, som noget, 
der kræver en slags behandling i form af intervention (Dudley-Marling & Lucas, 2009).

Vi ved ikke, hvordan forældre, der deltog i READ-projektets intervention, opfattede 
og oplevede interventionen, men der er ikke grund til at antage, at interventionen ad-
skiller sig grundlæggende fra de praksisser, som skoler i forvejen har for samarbejde 
om læsning. Det er blandt andet sådanne praksisser, vi så i de dansk-somaliske 
familier, når eleverne skulle læse 20 minutter eller 10 sider hver dag. READ-projektet 
viste, at skole-hjem-samarbejde kan styrke elevernes faglige resultater, også skole-
hjem-samarbejde med familier, som skoler og lærere måske ikke normalt anser for 
at have potentialer. Andre studier af skole-hjem-samarbejdet med dansk-somaliske 
forældre har fundet et udpræget mangel-syn på forældrene og på hjemmemiljøet 
(Matthiesen, 2017). Det er vigtigt at understrege, at læreren i denne undersøgelse 
først og fremmest fortæller, at hun ikke ved noget om sin dansk-somaliske elevs hjem-
mebaggrund, og blandt andet som en konsekvens heraf forbliver de mange forskellige 
og yderst skoleorienterede sprog- og literacypraksisser, vi fandt i familierne, ukendte 
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og usynlige for læreren. Noget lignende finder både Fast (2007) i sin undersøgelse af 
indskolingselevers literacyerfaringer og Duek (2017), som har undersøgt nyankomne 
sproglige minoritetselevers literacypraksisser i hjem og skole i en svensk kontekst. 
Som nævnt så vi overvejende sprog- og literacypraksisser på dansk (og arabisk i 
familie 2) i de dansk-somaliske familier. Det er dermed et væsentligt fund, at familierne 
synes at orientere sig mod en majoritetssprogsnorm, også i hjemmet. Samme tendens 
finder Duek (2017) i sin svenske undersøgelse: minoritetsfamilier kender og orienterer 
sig efter majoritetssamfundets sproglige forventninger til dem.

Perspektiver og implikationer fra dette kapitels studier er flere: Både vores obser-
vationsdata og READ-projektets resultater for forældre med indvandrerbaggrund viser, 
at disse familier er kompetente og ligeværdige samarbejdspartnere for skolerne, og 
at de er orienterede mod de rammer og mål for samarbejdet, som skolen udstikker. 
Observationer af de skoleorienterede læsepraksisser i hjemmet viste, at familierne var 
optagede af at rammesætte og sanktionere den daglige læsetræning. Børnene i de 
dansk-somaliske familier var dygtige og sikre læsere, alligevel skulle de træne læsning 
dagligt uden anden rammesætning end den kvantitative angivelse af tid eller sideantal.

Vi har ikke specifikt undersøgt, hvilken rolle fx læsetest spiller for de læseak-
tiviteter, som skolen forventer gennemført i de dansk-somaliske familier, men det 
vil være relevant at undersøge nærmere med henblik på at overveje formål med fx 
læsetræning i hjemmet: Skal dygtige og sikre læsere træne læsning af et bestemt 
antal sider eller et bestemt antal minutter hver dag? Kunne de potentialer for skole-
hjem-samarbejde om læsning, som vores undersøgelse finder, anvendes på andre 
måder? I READ-projektet havde den daglige læsning et formuleret mål og formål: 
Læseforståelse. Kan de positive erfaringer fra READ-projektets indsatser, hvor viden 
om læsning og læseudviklende aktiviteter viste positive effekter, inspirere til mere 
målrettede og mindre naturaliserede samarbejdsformater? Tilsammen viser studierne 
fra denne fremstilling, at skole-hjem-samarbejde med dansk-somaliske familier med 
fordel kan tage udgangspunkt i, at dansk-somaliske familier både har viden om og 
ressourcer til at samarbejde med skolen om deres børns læseudvikling.
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Syddansk Universitetsforlag

Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag er første publikation 
i en nyetableret konferenceserie udgivet af Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk 
Forskning (NNMF). Den rummer 14 bidrag fra danske, svenske og norske forskere samt 
fra den australske modersmålsdidaktiske/L1-forsker Mary Macken-Horarik. 

Macken-Horarik arbejder med en socialsemiotisk inspireret definition af begrebet: “The 
term ‘boundary students’ refers to students who are on the edge of school learning whether 
by choice or social disadvantage.” Denne definition står imidlertid ikke alene. Publikationen 
danner tværtimod ramme for en undersøgelse af denne nye term – grænsegængere/
boundary students – som afsæt for forskning i L1/modersmålsdidaktik, både i nordisk 
og international sammenhæng. I første introducerende kapitel motiveres og diskuteres 
termen. På baggrund af bogens bidrag udpeges fire forståelser af grænsebegrebet, blandt 
andet i relation til forestillingen om fagets kerne. Introduktionen er samtidig en optakt til 
publikationens tre dele: 

Første del rummer bidrag, der forankrer grænsegænger/boundary student-begrebet til 
uddannelsesvidenskabelige forskningsfelter og afprøver det som kategori for fagdidaktisk 
analyse med særligt fokus på modersmålsundervisning. I anden del undersøges begrebet 
i forhold til mere specifikke empiriske studier, det vil sige som perspektiv i modersmåls-
didaktisk forskning. Tredje del rummer andre forskningsbidrag til modersmålsdidaktisk 
forskning, som adresserer grænse(gænger)problematikker som mere eller mindre 
implicitte figurer, der bidrager til udvikling og transformation af fagets indholds-, metode- 
og legitimeringsspørgsmål. 

Publikationen foreligger som open-access på Syddansk Universitetsforlags hjemmeside 
samt NNMF’s hjemmeside. Samlet set er der tale om et originalt nyt bidrag til nordisk og 
anden international modersmålsdidaktisk forskning, der også har relevans for fagdidaktisk 
og almendidaktisk samt curriculum-interesseret forskning.
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