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Tillykke! Du er blevet udvalgt til at deltage 
i projekt Makkerlæsning!

Makkerlæsning er en skoleunderstøttende 
metode, som har vist særdeles positive re-
sultater i forhold til at forbedre familiepleje- 
anbragte børns læsefærdigheder i England 
og Sverige. Evalueringer fra England og 
Sverige viser således, at de deltagende børn 
i gennemsnit udviklede deres læsealder med 
hhv. 12 og 11 måneder på de 16 uger, hvor 
indsatsen fandt sted. Det var på denne bag-
grund, at det blev besluttet at afprøve me-
toden i Danmark blandt udsatte og fagligt 
udfordrede børn. 

I Danmark er Makkerlæsning i perioden 2016-
2018 blevet afprøvet blandt ca. 150 børn. 
Evalueringen af den danske afprøvning viste, 
at Makkerlæsning havde en tendens til effekt 
på profilområdet afkodning blandt de fagligt  
udfordrede børn, men ingen signifikant effekt  
hos de udsatte børn. Indsatsen viste en lang- 
sigtet effekt over et halvt år efter indsatsens 
afslutning på SDQ-indikatoren hyperaktivitet/
opmærksomhedsvanskeligheder samt på 

vanskeligheder i forhold til jævnaldrende lige 
efter indsatsen. Der var ingen effekter på 
den nationale trivselsmåling. Størstedelen af 
forældrene til børnene i den kvalitative under- 
søgelse bemærkede en bedring i barnets 
læseniveau. Nogle af forældrene oplevede 
desuden, at børnene fik en større selvtillid og 
tro på dem selv.1

Formålet med projektet er at forbedre de 
tilmeldte børns faglige niveau i læsning, da 
tidlige læseevner er forbundet med fremtidig 
uddannelsesmæssig succes, og da forskning 
viser, at en god grunduddannelse er den 
største beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre 
børns chancelighed senere i livet. 

Følgende metodebeskrivelse har til formål 
at give dig den nødvendige viden, således at 
du, når du har læst denne metodebeskrivelse, 
føler dig rustet til at gennemføre et Makker-
læsningsforløb efter metodens forskrifter. 

Velkommen til projekt Makkerlæsning og 
held og lykke med læsningen!

Kære læsemakker

1/ TrygFondens Børne-
forskningscenter (2019) 
Evaluering af skoleret-
tede og skoleunderstøt-
tende indsatser i projekt 
”Styrket faglighed blandt 
udsatte børn i folke-
skolen” og TrygFondens 
Børneforskningscenter 
(2019) Evaluering af to 
skolerettede og skoleun-
derstøttende indsatser 
målrettet udsatte børn.
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Om metoden
Makkerlæsning er en simpel og lettilgængelig 
læsetræningsmetode, som foregår uden for 
skoletiden. Metoden går ud på, at de tilmeld-
te børn læser sammen med en forælder, en 
plejeforælder eller med en anden voksen 
læsemakker 20 minutter ad gangen mindst 
3 gange om ugen i 16 uger. 

Metoden har fokus på at styrke forældres og/
eller plejeforældres engagement og delta-
gelse i børnenes læsefærdigheder. Metoden 
fokuserer specifikt på læsning, da forskning 
peger på, at tidlige læseevner er forbundet 
med fremtidig uddannelsesmæssig succes. 
Læsning betragtes således som grundlaget 
for læring, da læsefærdighed er tydeligt 
knyttet til resultater i stort set alle fag. Hvis 
et barn bliver bedre til at læse, øger det bar-
nets mulighed for en god grunduddannelse, 
som øger barnets chancer i livet generelt.

Makkerlæsning indebærer en cirkulær proces, 
der bevæger sig fra at læse sammen til at 
læse selv, så barnet får så meget hjælp som 
nødvendigt. Metoden er velegnet til udsatte 
og fagligt udfordrede børn, da den er desig-
net til at være interaktiv, motiverende og til 
at give barnet ejerskab over processen; bar-
net vælger sit eget læsemateriale og støttes 
af deres partner, hvor det er nødvendigt. Fra 
et pædagogisk perspektiv får barnet således 
ekstra læsetræning, feedback på læsningen, 
støtte fra en voksen og derved mulighed for  
at fremme læseflow og forståelse. En vigtig  
pointe i Makkerlæsningen er også, at barnet  
ikke skal bruge lang tid på at stave sig igen-
nem eller kæmpe med ordene. Hvis barnet 
læser et ord forkert, springer et ord over eller 
ikke kender et ord, giver du barnet 5 sekunder 
til at afkode ordet, hvis barnet ikke er kommet 
på ordet, siger du bare ordet, således at det 
ikke ødelægger barnets motivation, læse-
flow og forståelse. 

Makkerlæsning er således et konkret redskab, 
som tager udgangspunkt i vigtigheden af 
forældres og plejeforældre støtte i forhold til 
børns skolepræstationer og læseudvikling, ved 
at det på en struktureret måde engagerer 
både barn og læsemakker i læseprocessen. 

Læsning med barnet
Mere konkret består Makkerlæsning af to for- 
holdsvis simple, men specifikke læsemetoder,  
Tandemlæsning samt Lyt og Læs, som kan 
anvendes i kombination eller enkeltvis afhæn-
gigt at barnets præferencer. 

Ved Tandemlæsning læser barnet og den 
voksne læsemakker sammen og fortsætter 
med det, indtil barnet signalerer, at han/hun 
ønsker at læse selv. Når barnet har proble-
mer med den selvstændige læsning vendes 
tilbage til at læse højt sammen, indtil barnet 
igen signalerer, at han/hun vil læse selv. 

Ved Lyt og Læs skiftes barnet og den voksne 
læsemakker til at læse et på forhånd aftalt 
passage eller tekststykke i den udvalgte bog. 

I metoden indgår endvidere et redskab, fem-
finger-testen, som hjælper børn og læse-
makkere med at bedømme, om en tekst har 
den rette sværhedsgrad for barnet. 

Læsning med barnet foretages af plejeforæl-
der, forælder eller anden voksen læsemakker.  
Der læses 20 minutter mindst 3 gange om 
ugen i 16 uger efter metodens særlige for-
skrifter.

En indføring i metoden

Metoden går 
ud på, at de 
tilmeldte børn 
læser sammen 
med en foræl-
der, en pleje-
forælder eller 
med en anden 
voksen læse- 
makker 20 
minutter ad 
gangen mindst 
3 gange om 
ugen i 16 uger.
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Makkerlæsningsmaterialerne
Vi har udviklet en materialepakke, som indeholder alle de relevante 
materialer til at kunne gennemføre indsatsen. Pakken indeholder:

• Én planche om Tandemlæsning-metoden
• Én planche om Lyt og Læs-metoden
• Én planche om Femfinger-testen
• Én planche om Lynguide til Makkerlæsning
• Én planche om Tips til Makkerlæsning
• En læselogbog, hvor du som læsemakker kan notere ned,  

hvordan læsningen er gået
• Inspirationslister, hvor I kan finde relevant litteratur, som  

I kan læse sammen

Derudover foreslår vi, at der laves eller indkøbes en læsedagbog, som 
barnet kan skrive, tegne eller sætte klistermærker i, når I har færdig-
gjort en bog.

Måske har du fået udleveret en mappe med alle de relevante mate-
rialer af din skole eller kommune. Ellers kan du downloade og printe 
de relevante materialer gennem Socialstyrelsens hjemmeside: https://
socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/
makkerlaesning/materialesamling 

Hvordan gør man?

Download materialerne her: https://
socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse- 
og-tidlig-indsats/Metoder/makker-
laesning/materialesamling 

Makkerlæsning - En indføring i metoden

https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
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https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
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Tandemlæsning 

• Find et hyggeligt og stille sted, hvor I beg-
ge kan læse siderne i bogen og følge med 
i teksten

• Vælg en bog, som interesserer barnet, 
og som passer til barnets niveau. Brug 
5-fingerreglen til at se, om bogen er for 
let eller for svær (se vejledning på mod-
satte side)

• Når I har fundet en bog, som passer til 
barnets niveau, så tal om bogens titel, om 
billederne i bogen, og om hvad bogen 
handler om

• Vælg sammen med barnet, om I vil læse 
Tandemlæsning eller Lyt og Læs, og læs 
20 minutter efter metodens forskrifter

• Hvis I vælger Tandemlæsning, starter du 
med at læse højt af bogen sammen med 
barnet. I skal læse ’i kor’

• Når barnet giver din hånd et let klap, lader 
du barnet læse alene, mens du følger 
med i teksten

• Hvis barnet læser et ord forkert, springer 
et ord over eller ikke kender et ord, giver 
du barnet 5 sekunder til at afkode ordet 
(5-sekundersreglen):
• Peg på ordet
• Hvis barnet ikke kommer på ordet efter 

5 sekunder, siger du ordet. Det, at du 
bare ”giver barnet ordet” sikrer, at 
fejlen ikke ødelægger barnets motiva-
tion, læseflow og forståelse

• Bed barnet gentage ordet
• Læs højt sammen med barnet igen, 

indtil barnet igen giver tegn til at læse 
selv

• Afslut Makkerlæsningen med, at du note-
rer i læselogbogen, og barnet kan skrive i 
læsedagbogen 

trin 
for trin

Makkerlæsning - En indføring i metoden
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Lyt og Læs  

• Find et hyggeligt og stille sted, hvor I begge kan læse siderne i 
bogen og følge med i teksten

• Vælg en bog, som interesserer barnet, og som passer til barnets 
niveau. Brug 5-fingerreglen til at se, om bogen er for let eller 
for svær (se vejledning til højre)

• Når I har fundet en bog, som passer til barnets niveau, så tal om 
bogens titel, om billederne i bogen, og om hvad bogen handler 
om

• Vælg sammen med barnet, om I vil læse Tandemlæsning eller 
Lyt og Læs, og læs 20 minutter efter metodens forskrifter

• Hvis I vælger Lyt og Læs, starter I med at se i bogen og vælge 
et passende stykke, som I skal læse sammen

• Læs et passende stykke højt af bogen, mens barnet læser inden- 
ad og følger med i teksten

• Bed barnet læse det samme stykke højt, som du lige har læst, 
mens du følger med i teksten

• Hvis barnet læser et ord forkert, springer et ord over eller ikke 
kender et ord, giver du barnet 5 sekunder til at afkode ordet 
(5-sekundersreglen):
• Peg på ordet
• Hvis barnet ikke kommer på ordet efter 5 sekunder, siger du 

ordet. Det, at du bare ”giver barnet ordet” sikrer, at fejlen 
ikke ødelægger barnets motivation, læseflow og forståelse

• Bed barnet gentage ordet
• Bed barnet om at forsætte læsningen fra sætningens be-

gyndelse
• Afslut Makkerlæsningen med, at du noterer i læselogbogen, og 

barnet kan skrive i læsedagbogen 

Femfinger-test  

• Vælg en bog, som barnet gerne vil 
læse, og åbn bogen på en side midt i 
bogen

• Barnet læser højt for sig selv og læg-
ger mærke til svære ord

• Barnet rækker en finger op, hver gang 
der kommer et ord, som barnet ikke 
kan læse

• Hvis barnet har ingen eller 1 finger 
oppe, når barnet er færdigt med siden, 
er bogen nok for let

• Hvis barnet har 4 fingre oppe, kan 
bogen godt være lidt svær i forhold 
til barnets niveau, og hvis barnet har 
alle fem fingre oppe, skal I vælge en 
anden bog, da bogen nok er lidt for 
svær for barnet lige nu

• Hvis barnet har 2-3 fingre oppe, når 
barnet er færdigt med siden, så har I 
fundet en bog, der ser ud til at være 
perfekt til barnets niveau
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Makkerlæsning - En indføring i metoden

Carl på 10 år og hans mor Louise har deltaget 
i Hillerød Kommunes Makkerlæsnings projekt 
i foråret 2018. Carl og Louise blev tilbudt at 
deltage i projektet, da Carl havde nogle skole- 
faglige udfordringer. Efter at have været på 
kursus, kom Louise hjem og fortalte Carl om 
projektet og lærte ham om metoden. 

”Der gik et stykke tid, før han helt forstod og 
vænnede sig til, hvad det gik ud på. Men da 
vi så først kom i gang, synes vi, det har været 
rigtig, rigtig positivt. Carl er blevet bedre til 
at læse. Han føler sig meget mere tryg ved, 
at jeg hjælper ham, netop fordi vi bruger de 
metoder, og han vælger, hvilken metode, han 
gerne vil bruge. Og så er det ligesom ham, 
der bestemmer, hvilken vi skal gøre. Det kan 
han godt lide.”

Louise oplever, at metoderne har igangsat en 
tydelig faglig udvikling hos Carl – en udvikling,  
som tydeligt kommer til udtryk i før- og efter- 
test-resultaterne, men som også både Carl 
selv og Carls lærer har bemærket. Endvidere 
fortæller Louise, at hans trivsel i skolen er ble-
vet bedre, at han er blevet mere motiveret, 
og at han har fået en tro på sig selv, og at 
tingene kan lade sig gøre. 

Louise fortæller endvidere, at de stadig bru-
ger metoderne, men mere implicit end under 
projektperioden, og at de også er begyndt 
at anvende elementer fra metoden i andre 
faglige sammenhænge, eksempelvis i mate-
matik, hvor Carl kan give Louise et klap, når 
han har brug for hendes hjælp. 

Carl og Louise

             Carl er blevet  
bedre til at læse. 
Han føler sig meget 
mere tryg ved, at jeg 
hjælper ham, netop 
fordi vi bruger de 
metoder, og han væl-
ger, hvilken metode, 
han gerne vil bruge.
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Nedenfor præsenteres nogle væsentlige 
pointer, som er vigtige at huske, hvis du vil 
sikre et vellykket Makkerlæsningsforløb: 

• Vigtigheden af en god grunduddannelse: 
Husk, at en god grunduddannelse er det 
største beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre 
børns chancelighed senere i livet

• Et tidsafgrænset projekt med positive  
resultater: Læs om metodens positive resul-
tater fra udlandet og afprøvningen i Danmark. 
Resultaterne kan også virke motiverende 
for barnet, og husk, at Makkerlæsning er et 
tidsbegrænset projekt, som på relativt kort 
tid kan gøre en markant forskel for barnets 
faglige udvikling

• Makkerlæsning er mere end bare læse-
træning: Makkerlæsning giver en unik mulig-
hed for at få kvalitetstid barn og læsemakker 
imellem, og det styrker barnets selvtillid og 
relation til dig som læsemakker

• Makkerlæsning skal være hyggeligt og 
motiverende: Det er vigtigt, at I får etableret  
en hyggelig rutine omkring Makkerlæsningen. 
Barnet bestemmer selv, hvad det gerne vil 
læse, hvor og hvordan. Det er vigtigt at finde 
litteratur, som interesserer barnet, og I må 
gerne tænke kreativt i forhold til at finde re-
levant litteratur. Fx var der et læsemakker-
par fra det engelske forsøg, som læste i et 
IKEA-katalog 

• Du skal ikke agere ”lærer” for barnet: 
Hvis der er et ord, som barnet ikke kender, skal 
du ikke bede barnet om at prøve at stave sig 
igennem ordet eller andre afkodningsstrate- 
gier. Du siger blot ordet, så I hurtigt kan vende 
tilbage til læsningen

• Etabler en fast rutine med Makkerlæs-
ning og tal med barnet både før, under og 
efter læsningen: Aftal et fast tidspunkt, 
hvor I læser sammen. Aftal hvor I læser, og 
hvor I lægger jeres stak med bøger. Tal med 
barnet om bogen både før, under og efter 
læsningen. Før læsningen kan du fx spørge 
barnet, hvad barnet tror, bogen handler om. 
Mens I læser skal du forklare de ord, som 
barnet ikke forstår, og hvis der er en illustra-
tion, der viser noget om handlingen, kan I tale 
om den. Efter I har læst, kan du spørge bar-
net, om I så fik svar på jeres spørgsmål

• Det er vigtigt at finde en bog, som passer 
til barnets niveau: Det er vigtigt at finde noget 
litteratur, der passer til barnets niveau, hvis 
barnet skal udvikle sine læsefærdigheder. 
Brug Femfinger-testen til at finde passende 
litteratur

• Vær en god rollemodel for barnet: Vær 
interesseret, tålmodig og positiv overfor bar-
net og dets læsning. Vis også gerne barnet, 
at du selv interesserer dig for at læse. Vis 
barnet at du interesserer dig for barnets 
læsning og skolegang og vær god til at tale 
med barnet om bøgernes indhold

• Husk at giv barnet ros og feedback både 
under og efter læsningen!

Nu er du klar til at læse med barnet. 

God læselyst!

 

Tips og tricks i 
Makkerlæsningen



Makker
læsning
Makkerlæsning er en simpel og lettilgængelig læse-
træningsmetode, som foregår uden for skoletiden. 
Metoden går ud på, at de tilmeldte børn læser sam-
men med en forælder, en plejeforælder eller med en 
anden voksen læsemakker 20 minutter ad gangen 
mindst 3 gange om ugen i 16 uger. 


