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Baggrund
I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2015-
2018 blev der afsat 35,6 mio. kr. til at forbed-
re udsatte børns faglige niveau i folkeskolen. 
Konkret skulle initiativet identificere, udvikle 
og afprøve en række metoder, som netop 
havde dette formål. 

Én af disse metoder er Paired Reading. Paired 
Reading er en læsetræningsmetode, hvor 
børn støttes og trænes i at læse med hjælp 
fra en læsemakker. Metoden har tidligere 
været anvendt og afprøvet i en række for-
skellige sammenhænge, bl.a. også i en dansk 
kontekst, hvor eksempelvis ældre og yngre 
elever læser sammen.¹ I England og Sverige 
har metoden været afprøvet blandt familie-
plejeanbragte børn, hvor den har vist sær-
deles positive resultater på børnenes læse-
færdigheder.² Det var på denne baggrund, 
at det blev besluttet, at dette initiativ skulle 
afprøves i en dansk kontekst under navnet 
Makkerlæsning. 

Denne metodebeskrivelse har til formål at 
formidle de overordnede erfaringer og resul-
tater fra afprøvningen af Makkerlæsning. Den 
primære målgruppe for dette metodenotat 
er fagpersoner, som arbejder på det sociale- 
eller skolefaglige område, og som har en 
særlig interesse for udsatte børn og unges 
skolegang. Publikationen har særligt fokus 
på implementering af metoden, hvorfor den 
er særlig relevant for fagpersoner, som er 
interesseret i at afprøve og/eller inddrage 
metoden som et tilbud i kommunen.  

Formål
I perioden 2016-2018 har Als Research gen-
nemført en afprøvning af metoden blandt 
udsatte og fagligt udfordrede børn for Social- 
styrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling samt med ekstra støtte fra 
TrygFonden. 

Indledning

Formålet med afprøvningen har først og 
fremmest været at forbedre børnenes fagli-
ge niveau i læsning, således at de opnår de 
nødvendige kompetencer til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse, som på længere 
sigt kan danne grundlag for et velfungerende 
voksenliv. Endvidere havde afprøvningen til 
formål at teste, om det var muligt at opnå 
lignende positive resultater i Danmark som 
dem, man har set i England og Sverige, samt 
om det var muligt at opnå lignende positive 
resultater med en bredere målgruppe. 

Afprøvningen af Makkerlæsning er sket af tre 
afprøvningsrunder i hhv. efteråret 2016, 2017 
og 2018. I alt deltog ca. 150 børn fordelt over 
14 kommuner i afprøvningen af projektet.

Målgruppe
Den oprindelige målgruppe for afprøvningen  
af Makkerlæsning var anbragte børn og børn i 
familier, der modtog en forebyggende for- 
anstaltning efter Servicelovens § 52 (udsatte 
børn). På grund af få tilmeldinger til projektet 
for denne målgruppe blev der med ekstra 
finansiering fra TrygFonden desuden inddra-
get en øvrig gruppe fagligt udfordrede børn. 
Dette skete dels med henblik på at sikre en 
bedre statistisk styrke i evalueringen og dels 
med henblik på at belyse effekten hos en 
endnu bredere målgruppe.

Endvidere var det et krav, at barnet gik i 
al-mindelig folkeskole, og at barnet havde 
tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne 
deltage i de nationale tests. Af evaluerings-
mæssige hensyn var målgruppen afgrænset 
til at omfatte elever på 3. og 5. klassetrin.

Makkerlæsning er ikke udviklet til eller afprø-
vet på børn med dysleksi, og der kan ikke i 
udgangspunktet forventes en effekt af ind-
satsen hos disse børn.

1 Se eksempelvis Schultz 
(2013)
2 Se Tideman et al. 
(2013) og Osborne et al. 
(2010)

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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Effekter
Paired Reading har været afprøvet og evalu-
eret blandt familieplejeanbragte børn i både 
England og Sverige, hvor metoden har vist 
særdeles gode resultater. Evalueringer fra 
England og Sverige, hvor man har testet bør-
nene før og efter indsatsen, viser, at børnene 
i gennemsnit udviklede deres læsealder med 
hhv. 12 og 11 måneder på de 16 uger, indsat-
sen fandt sted.³ Ikke mindst fortalte flere af 
plejeforældrene, at de oplevede en forbedret 
selvtillid, en øget motivation for læsning, samt 
at læsningen gav mulighed for unik kvalitets-
tid med barnet, som bidrog til at styrke barnet 
og plejeforældrenes relation.⁴

Den danske afprøvning af Makkerlæsning 
blandt udsatte og fagligt udfordrede børn er 
blevet evalueret af TrygFondens Børneforsk- 
ningscenter, Rambøll Management Consulting 
og VIA University College. Evalueringen af 
den danske afprøvning viste, at Makkerlæs-
ning havde en tendens til effekt på profilom-
rådet afkodning blandt de fagligt udfordrede 
børn, men ingen signifikant effekt hos de 
udsatte børn. Indsatsen viste en langsigtet 
effekt over et halvt år efter indsatsens af-
slutning 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 for- 
ældrene 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 sig selv.⁵ 

Læs mere om indsatsens evalueringsresul- 
tater på side 10-11 eller i TrygFondens Børne- 
forskningscenters evalueringsrapport Evalu-
ering af skolerettede og skoleunderstøttende 
indsatser i projekt ”Styrket faglighed blandt 

udsatte børn i folkeskolen” eller i evaluerings- 
notatet Evaluering af to skolerettede og 
skoleunderstøttende indsatser målrettet ud-
satte børn.

Formålet med afprøvningen har 
først og fremmest været at for-
bedre børnenes faglige niveau i 
læsning, således at de opnår de 
nødvendige kompetencer til at 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse, som på længere sigt kan 
danne grundlag for et velfunge-
rende voksenliv.

3 Osborne et al. (2010) 
og Tideman et al. (2013)
4 Osborne et al. (2010)
5 TrygFondens Børne-
forskningscenter (2019a) 
og TrygFondens Børne-
forskningscenter (2019b)
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Uddannelse og beskæftigelse blandt 
udsatte og anbragte børn
Forskning viser, at udsatte og anbragte børn 
klarer sig væsentligt dårligere både uddan- 
nelses- og erhvervsmæssigt end deres jævn- 
aldrende.6

Udsatte og anbragte børn og unge har ge-
nerelt højere fravær i folkeskolen, er oftere 
segregeret i specialtilbud og trives dårligere 
fagligt end ikke-udsatte børn og unge. Natio- 
nale tests i folkeskolen viser, at det faglige 
niveau blandt udsatte og anbragte børn er  
markant lavere end niveauet hos børn i al-
mindelighed i både dansk og matematik. Fær-
re udsatte og anbragte børn og unge tager 
folkeskolens afgangseksamen, og blandt de, 
der gør, ligger gennemsnittet to karakterer 
under deres jævnaldrendes. Generelt er der 
også færre blandt de udsatte og anbragte 

Udsatte og anbragte børns 
skolegang

unge, som efter seks år har taget en ungdoms- 
uddannelse, sammenlignet med øvrige unge.⁷

Generelt gælder det således, at udsatte og 
anbragte børn og unge tager kortere uddan- 
nelser og klarer sig dårligere i uddannelses- 
systemet end deres jævnaldrende, hvilket kan 
have store konsekvenser for deres voksne liv. 
En analyse fra Kommunernes Landsforening 
viser, at langt færre tidligere anbragte har 
fuldført en kompetencegivende uddannelse 
og er i beskæftigelse som 30-årige sammen-
lignet med deres jævnaldrende. Til gengæld 
er der flere af de tidligere anbragte, der er 
på førtidspension, og flere, der har været i 
fængsel i en alder af 30 år.⁸ 

Der findes mange mulige forklaringer på, 
hvorfor udsatte og anbragte børn klarer sig 
markant dårligere fagligt end deres jævn-

16 % af udsatte børn 
og unge har høj faglig 
trivsel sml. med 26 % 
af ikke-udsatte børn 
og unge

40 % af udsatte børn 
og unge går i special-
klasse sml. med 3 % 
blandt ikke udsatte 
børn og unge

Udsatte børn og 
unge har i gennem-
snit 22 dages fravær 
i 9. klasse sml. med 
13 dages fravær 
blandt ikke-udsatte 
børn og unge

54 % af udsatte 
børn og unge tager 
folkeskolens afgangs- 
eksamen sml. med 
94 % af de ikke ud-
satte børn og unge

Udsatte børn og 
unge ligger to karak-
terer under deres 
jævnaldrende i folke- 
skolens afgangs- 
prøve

26 % af udsatte børn 
og unge har en ung-
domsuddannelse 
seks år efter 9. klasse 
sml. med 76 % af 
ikke udsatte børn og 
unge

43 % af tidligere 
anbragte unge er i 
beskæftigelse som 
30-årige sml. med 
77 % af øvrige unge

24 % af tidligere  
anbragte mænd har 
været i fængsel som 
30-årige sml. med 
4 % af øvrige unge 
mænd

Note: Udsatte børn og unge defineres som børn og unge, som har været anbragt uden for hjemmet 
mindst én gang i løbet af de seneste fem kalenderår før skoleåret, samt børn og unge, som har haft 
mindst én individrettet forebyggende foranstaltning i samme periode, men som ikke har været anbragt. 
Kilde: KL (2018a) og Hansen (2015).

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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6 Se fx KL (2018a), 
Egelund et al. (2008) 
og Lausten et al. (2013). 
Se Vinnerljungs forsk-
ningsoversigt (Vinnerljung, 
1998) for internationale 
studier vedr. anbragte 
børns skolegang
7 KL (2018a)
8 Hansen (2015)
9 KL (2018b)
10 Olsen & Montgomery 
(2017) finder eksempelvis, 
at anbragte børn har 0,65 
skoleskift mellem 7. og 9. 
Klasse, sammenlignet med 
0,43 skift for børn med 
forebyggende foranstalt-
ninger og 0,20 skoleskift 
blandt ikke udsatte børn.
11 Se fx Olsen & Montgo-
mery (2017), Lausten et al. 
(2013) og Bryderup et al. 
(2017)
12 Se fx Olsen & Mont-
gomery (2017) og Klyvø & 
Larsen (2016)
13 Andersen et al. (2008), 
Perthou et al. (2008) og 
Bryderup et al. (2017)
14 Se fx Børns Vilkår 
(2018) og Perthou et al. 
(2008)
15 Vinnerljung et al. 
(2010)
16 Vinnerljung et.al. (2011)
17 Se Osborne (2008)

aldrene. Én forklaring er, at mange udsatte 
og anbragte børn og unge er vokset op med 
en høj grad af ustabilitet og svigt. Ifølge den 
svenske forsker Bo Vinnerljung kan børnenes 
dårlige skolegang bl.a. tilskrives, at mange 
udsatte børn og unge har en dårlig arbejds-
hukommelse.9 Dårlig arbejdshukommelse kan  
hænge sammen med kronisk stress i barn-
dommen, og mange udsatte og anbragte 
børn har været udsat for en række stress- 
faktorer i form af svigt, flytninger, skole- og 
anbringelsesskift og sammenbrud.10  Endvi-
dere medfører de mange flytninger og skole- 
skift også, at en del udsatte og anbragte børn 
og unge i perioder ikke går i skole og modta-
ger undervisning.11

Der findes også en række undersøgelser, 
som peger på, at de professionelle voksne, 
fx pædagoger, socialrådgivere, skolelærere, 
plejeforældre mv., omkring børnene ofte under- 
vurderer anbragte børns skolepræstationer, 
samt at der er en tendens til at fokusere på 
børnenes problemer fremfor ressourcer, hvil-
ket kan have betydning for, at nogle børn un-
derpræsterer.12 Andre undersøgelser peger 
på, at barnets sociale- og behandlingsmæs-
sige behov i praksis fylder mere end barnets 
faglige behov blandt plejeforældre, sagsbe-
handlere, pædagoger mv., hvilket kan betyde 
at barnets faglige behov ikke prioriteres.13

Sidst, men ikke mindst, er der undersøgelser, 
som belyser, hvordan samarbejdet på tværs 
af forvaltninger og kommuner, utilstrækkelige  
kompetencer blandt fagpersoner samt mang- 
lende redskaber og utilstrækkelige handle-
planer kan være barrierer for, at der støttes 
godt nok op om børnenes eller de unges 
faglige udvikling.14

Skolegangens betydning på længere sigt
Den svenske forsker Bo Vinnerljung har i 
mange år forsket i udsatte og anbragte 

børns skolegang, og hans forskning peger på,  
at et godt fagligt niveau i folkeskolen har af- 
gørende betydning for udsatte og anbragte 
børns chancelighed senere i livet. Han kon-
kluderer på baggrund af en stor longitudinal  
undersøgelse, at en god skolegang og ud-
dannelse er den stærkeste beskyttelsesfaktor 
for udsatte børns langsigtede udvikling. Om-
vendt er en dårlig skolegang den stærkeste 
risikofaktor for udviklingen af fremtidige psyko-
sociale problemer, såsom selvmordsadfærd, 
misbrug og kriminalitet.15

Nederlag i skolen bliver således lagt oven på 
alle de andre risikofaktorer, som udsatte og 
anbragte børn kæmper med. Det er derfor 
væsentligt, at man har fokus på at støtte 
børnene og de unge i deres skolegang, da en 
velgennemført grunduddannelse kan bidrage 
til at sikre, at de opnår selvforsørgelse, und-
går indlæggelser, misbrug og kriminalitet 
samt opnår stabile boligforhold i voksenlivet.16

Samtidig er det vigtigt at understrege, at 
skolepræstation er en variabel, som kan på-
virkes, men at der er behov for en ekstra ind-
sats, hvis det skal lykkes at sikre udsatte og 
anbragte bedre livschancer. Forskning viser, 
at børn har brug for stabilitet og støtte, hvis 
de skal klare sig godt.17 Dette er behov, som 
Makkerlæsning understøtter.  
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En indføring i metoden
Makkerlæsning er inspireret af det engelske 
initiativ Paired Reading, som har vist særdeles 
positive resultater på anbragte børns læse-
færdigheder i England og Sverige. Det er en 
simpel og lettilgængelig metode, som foregår 
uden for skoletiden. Metoden går ud på, at 
udsatte og fagligt udfordrede 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 børnenes 
læseevner bl.a. ved at styrke forældres og 
plejeforældres engagement og deltagelse i 
børnenes læsning. Metoden fokuserer spe-
cifikt på læsning, da forskning peger på, at 
tidlig læseevne er forbundet med fremtidig 
uddannelsesmæssig succes. Læsning betrag-
tes således som grundlaget for læring, da 
læsefærdighed er tydeligt knyttet til gode re-
sultater i stort set alle fag. Hvis et barn bliver 
bedre til at læse, øger det barnets chancer i 
skolen 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, ved 
at barnet vælger sit eget læsemateriale og 
støttes af deres partner, hvor det er nødven- 
digt. Fra et pædagogisk perspektiv får barnet 
således både ekstra læsetræning, feedback 
på læsningen, støtte fra en voksen og derved 
mulighed for at fremme læseflow og forstå-
else. 

En vigtig pointe i Makkerlæsningen er også, 
at barnet ikke skal bruge lang tid på at stave 

Om metoden

sig igennem eller kæmpe med ordene. Hvis 
barnet læser et ord forkert, springer et ord 
over eller ikke kender et ord, giver læsemak-
keren barnet 5 sekunder til at afkode ordet. 
Hvis barnet ikke er kommet på ordet, siger 
læsmakkeren bare ordet, således at det ikke 
ødelægger barnets motivation, læseflow og 
forståelse. Metoden bygger på, at barnet i 
nogen grad kan læse, og der forventes i min-
dre grad, at kunne ses en effekt hos børn, 
som ikke kan læse samt børn med dysleksi.18

Makkerlæsning er således et konkret redskab, 
som tager udgangspunkt i vigtigheden af 
forældres og plejeforældres 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 
forholdsvis simple, men specifikke læseme-
toder, Tandemlæsning samt Lyt og Læs, som 
kan anvendes i kombination eller enkeltvis 
afhængigt 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 problemer 
med den selvstændige læsning, vendes tilbage 
til at læse højt sammen, indtil barnet igen 
signalerer, at han/hun vil læse selv. Efterhån-
den læser barnet mere og mere selv (se vej-
ledning på modsatte side). 

Ved Lyt og Læs skiftes barnet og den voksne 
makkerlæser til at læse en på forhånd aftalt 
passage eller et tekststykke i den udvalgte 
bog (se vejledning på modsatte side). 

I metoden indgår endvidere et redskab, 
5-fingerreglen, som hjælper børn og læse-

18 Se Tideman et al. 
(2013) og Osborne et al. 
(2010)

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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makkere med at bedømme, om en tekst har 
den rette sværhedsgrad for barnet (se vej-
ledning på nedenfor).  

Hvordan gør m
an?

Ovenstående læsevejledninger kan sammen med metodens øvrige materialer downloades på Socialstyrelsens hjemme- 
side: https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
 

Tandemlæsning
• Læs højt af bogen sammen med bar-

net. 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, sprin-
ger et ord over eller ikke kender et ord 
(5 sekunders-reglen):
• Peg på ordet
• Sig ordet (det, at du bare siger or-

det, sikrer, at fejlen ikke ødelægger 
barnets motivation, læseflow og 
forståelse)

• Bed barnet gentage ordet
• Læs højt med barnet igen

Lyt og Læs
• Se i bogen og vælg et passende stykke, 

som I skal læse sammen.
• Læs et passende stykke højt af bogen, 

mens barnet læser indenad 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, sprin-
ger et ord over eller ikke kender et ord 
(5 sekunders-reglen):
• Peg på ordet
• Sig ordet (det, at du bare siger or-

det, sikrer, at fejlen ikke ødelægger 
barnets motivation, læseflow og 
forståelse)

• Bed barnet gentage ordet
• Læs højt med barnet igen

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 lægger 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, har I fundet en bog, 
der ser ud til at være perfekt til barnets niveau

Læsning med barnet foretages af plejefor-
ælder, forælder eller anden voksen læse-
makker. Der læses 20 minutter ad gangen 
mindst 3 gange om ugen i 16 uger efter me-
todens særlige forskrifter.

https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaesning/materialesamling
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I følgende afsnit præsenteres de overordne-
de evalueringsresultater fra Danmark og fra 
udlandet.

Evaluering og resultater fra England og 
Sverige
Makkerlæsning har været afprøvet blandt 
familieplejeanbragte børn i England og Sverige 
med særdeles gode resultater. Begge evalu- 
eringer involverede før- og eftermålinger i 
forhold til børnenes læsefærdigheder.

I England har man i 2009 afprøvet og evalu-
eret metoden blandt 35 familieplejeanbragte 
børn i alderen 6-11 år. Denne evaluering 
viser, at børnene på de fire måneder, som 
indsatsen stod på, i gennemsnit forbedrede 
deres læsealder med et år. Forud for indsat-
sen lå den gennemsnitlige læsealder således 
på 8 år, mens den gennemsnitlige læsealder 
efter indsatsen lå på 9 år. Endvidere viste 
testresultaterne, at der var forholdsvis stor 
forskel på, hvor meget børnene fik ud af ind-
satsen, og at det særligt var de børn, hvis 
læsealder forud for indsatsen lå betydeligt 
under deres biologiske alder, som viste sær-
lige forbedringer. 

Foruden læsetests involverede den engelske 
evaluering også feedback fra nogen af de in-
volverede plejeforældre. Heraf fremgår det, 
at plejeforældrene ligeledes oplevede for-
bedringer i barnets læsefærdighed, forbed-
ringer i barnets selvtillid og interesse for at 
læse, samt at deltagelsen i projektet gjorde 
det muligt for dem at tilbringe værdifuld en-
til-en-tid med barnet.19 

I Sverige har man i 2013 ligeledes afprøvet  
og evalueret metoden blandt en større gruppe 
af familieplejeanbragte børn og med mere 
udførlig testning. I alt deltog der 81 anbragte  
børn i alderen 8-12 år fra 7 kommuner. Evalu- 

Evaluering og resultater

eringen af det svenske forsøg viser, at bør-
nene uanset alder og klassetrin fik bedre 
resultater på deres sluttests. På fire måneder 
udviklede børnene i gennemsnit deres læse-
alder med 11 måneder. Endvidere viste eva-
lueringen betydelige forbedringer i børnenes 
ordforråd.20

Evaluering og resultater fra Danmark
Den danske afprøvning af Makkerlæsning 
blandt udsatte og fagligt udfordrede børn er 
blevet evalueret af TrygFondens Børneforsk-
ningscenter, Rambøll Management Consulting 
og VIA University College.

Evalueringen er gennemført som et lodtræk-
ningsforsøg, hvilket indebærer, at de tilmeldte 
børn ved lodtrækning er blevet inddelt i to 
grupper; én gruppe, som modtager indsatsen 
(indsatsgruppen), og én gruppe, som ikke 
modtager indsatsen (kontrolgruppen).21 Ved  
at inddele deltagerne ved lodtrækning sikres 
det, at indsats- og kontrolgruppen i udgangs-
punktet ikke er forskellige inden indsatsens 
start, hvilket betyder, at de forskelle, der er 
mellem indsats- og kontrolgruppe efter ind-
satsen, må anses at skyldes selve indsatsen 
og ikke andre forhold.

Evalueringen har bl.a. omfattet de obligato- 
riske og frivillige nationale test i folkeskolen,  
den nationale trivselsmåling samt en SDQ- 
måling (Strengths and Difficulties Questi-
onnaire), der er et kort spørgeskema, som er 
blevet udfyldt af børnenes forældre/omsorgs- 
personer, og som giver mulighed for at vurde-
re børn og unges psykiske trivsel og funktion. 

Evalueringen af den danske afprøvning viste, 
at Makkerlæsning havde en tendens til effekt 
på profilområdet afkodning blandt de fag-
ligt udfordrede børn, men ingen signifikant 
effekt hos de udsatte børn. Indsatsen viste 

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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19 Osborne et al. (2010)
20 Tideman et al. (2013)
21 I afprøvningen for 
Socialstyrelsen er kontrol-
gruppen dog blevet tilbudt 
indsatsen efterfølgende. 
22 TrygFondens Børne-
forskningscenter (2019a) 
og TrygFondens Børne-
forskningscenter (2019b)

en langsigtet effekt over et halvt år efter 
indsatsens afslutning på SDQ-indikatoren 
hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskelighe-
der samt på vanskeligheder i forhold til jævn-
aldrende lige efter indsatsen. Der var ingen 
effekter på den nationale trivselsmåling.

Hertil skal nævnes, at effektanalyserne med 
især de faglige udfald er foretaget på et 
mindre antal børn end tilsigtet pga. lav del-
tagelse i de frivillige nationale test i dansk, 
læsning. Fælles for effektanalyserne er der-
for, at der ofte mangler tilstrækkelig statistisk 
styrke til at kunne måle en effekt. Det er derfor 
værd at bemærke, at dette kan være en af 
årsagerne til, at der ikke ses en effekt på de 
fleste udfald. Desuden har 5.-klasseeleverne  
gennemført den frivillige nationale test i dansk, 
læsning over klassetrinsniveau, hvilket også 
kan være en årsag til, at der generelt ikke 
ses flere effekter.

Evalueringens kvalitative analyser indikerer 
til gengæld positive resultater både i forhold 
til relationen mellem barn og omsorgsgiver 
og barnets læsefærdigheder. Eksempelvis 
fortalte flere af de interviewede deltagere, at 
de kunne mærke, at de havde fået et tættere 
forhold til barnet efter deltagelse i Makker-
læsningen, ligesom flere fortalte, at de op-
levede en forbedring i barnets læseniveau. 
Endvidere indikerer de kvalitative analyser, 
at der især er to faktorer, som synes at være 
centrale for udvikling af barnets læsefærdig- 
heder. Den første faktor er rammen med 
alene-tid med et fælles fokus hos både barn 
og makker, som kan antages at være en 
drivende faktor i forhold til barnets øgede 
motivation for læsningen og dermed læse-
færdigheder. Den anden faktor er, at gennem 
oplæring og metodernes enkelhed har mak-
kerne fået en stor grad af tiltro til metoden 
og deres egne kompetencer. 

Ikke mindst viser analyser af familiernes 
implementering af metoden, at effekten på 
tekstforståelse er signifikant større jo flere 
gange om ugen, makkerlæseren læser med 
barnet. Desuden ses det, at jo længere tid 
makkerlæseren og barnet bruger på at læse 
sammen, jo større er effekten på tekstfor-
ståelse.22

Læs mere om indsatsens evalueringsresul-
tater i TrygFondens Børneforskningscenters 
evalueringsrapport Evaluering af skolerettede 
og skoleunderstøttende indsatser i projekt 
”Styrket faglighed blandt udsatte børn i folke-
skolen” eller i evalueringsnotatet Evaluering 
af to skolerettede og skoleunderstøttende 
indsatser målrettet udsatte børn.

Evalueringens kvalitative analy- 
ser indikerer positive resultater 
både i forhold til relationen mel-
lem barn og omsorgsgiver og 
barnets læsefærdigheder. 
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Implementeringserfaringer

Als Research har i perioden 2016-2018 af-
prøvet Makkerlæsning blandt ca. 160 udsatte 
og fagligt udfordrede børn. I følgende kapitel 
belyses de overordnede erfaringer og op-
mærksomhedspunkter i forbindelse med 
implementeringen med input fra de delta-
gende kommuner. Afslutningsvist inddrages 
erfaringer fra Hillerød kommune, som har 
valgt at gøre Makkerlæsning til et fast tilbud 
i kommunen.

Organisering

Organiseringen af projektet i forbindelse 
med afprøvningen har været således, at 
Socialstyrelsen har været ansvarlig for re-
kruttering af kommuner, kommunerne har 
været ansvarlige for rekruttering af børn og 
læsemakkere, mens Als Research har været 
ansvarlig for udvikling og oversættelse af 
projektet, afholdelse af kurser samt den lø-
bende opfølgning med læsemakkerne. 

Det har været forskelligt, hvor Makkerlæsnings-
projektet har været placeret i de forskellige 
kommuner. I nogle kommuner har det været 
placeret i kommunernes familie- eller social- 
forvaltninger, andre i skoleforvaltningen, mens 
projektet i nogle kommuner er blevet etableret 
som et samarbejde mellem forvaltningerne. 
Det er erfaringen fra afprøvningsfasen, at det  
har fungeret særligt godt i de kommuner, 
hvor der er etableret et samarbejde på tværs 
af familie- og skoleforvaltningen, da dette kan 
bidrage til generelt at styrke samarbejdet på 
tværs af afdelinger og skabe en øget forstå-
else for hinandens faglighed og praksisser. 
Endvidere understreger nogle af kommuner-
ne vigtigheden af den ledelsesmæssige op-
bakning, hvis projektet skal blive en succes.  

Flere af de deltagende kommuner påpeger,  
at de oplevede Makkerlæsning som en over- 
skuelig og lettilgængelig metode, som er let 
at arbejde med i kommunen og hos læse-
makkerne. Eksempelvis fortæller den pro-
jektansvarlige i en af kommunerne: ”Den der 
konkrethed den er med til at gøre, at alle for-
ældre eller makkerlæsere kan gøre det her, 
fordi det står så tydeligt, hvad man skal.”

Rekruttering af børn  
og læsemakkere

Som nævnt er det kommunerne, som har 
været ansvarlige for rekrutteringen af børn 
og læsemakkere. Her understreger nogle af 
kommunerne, at det er vigtigt at afsætte 
god tid til rekrutteringen. Endvidere er der 
flere af kommunerne, som understreger, at 
formidlingen i forbindelse med rekrutteringen 
kan være rigtig vigtig i forhold til at motivere 
deltagerne samt at sikre, at det er de rigtige 
deltagere, man får rekrutteret. 
 
Læsemakker-konstellationer
I forlængelse heraf ligger der også nogle over-
vejelser omkring hvilken målgruppe, man 
ønsker at inkludere, samt graden af frivillig-
hed i forhold til deltagelsen, herunder fx om 
Makkerlæsning skal være et frivilligt tilbud, 
eller det skal være et obligatorisk kursus for 
alle plejeforældre i kommunen. Erfaringer fra 
udlandet og afprøvningen i Danmark viser, at 
de deltagere, som frivilligt har valgt at stille 
op til projektet, er dem som får mest ud af 
indsatsen.

I afprøvningsfasen er der anvendt to typer  
af læsemakkere: Den familiebaserede læse- 
makker, som enten er forældre eller plejefor-
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ældre, som læser med deres barn eller pleje- 
barn, eller den skolebaserede læsemakker, 
som kan være en lærer, pædagog eller anden  
ressourceperson i barnets netværk, som læser  
med barnet (typisk anvendt i udsatte familier, 
hvor forældrene ikke selv har haft ressourcer 
eller overskud til at læse med barnet). 

Familiebaseret læsemakker i plejefamilier (plejeforældre læser med plejebarn): 
Overordnet har denne type læsemakker-konstellation været vellykket. Størstedelen af 
plejeforældrene har været motiverede og engagerede i projektet, og flere har udtrykt 
stor tilfredshed med projektet. Her har den største udfordring været at finde tid i pleje-
familiens travle hverdag med forskellige fritidsinteresser og arrangementer. Derudover 
har der været nogle af børnene, som i en periode af projektet ikke har haft overskud til 
at læse pga. sociale forhold ved barnets situation fx samværsproblemer. Begge dele 
har i enkelte tilfælde ført til frafald.

Familiebaseret læsemakker i udsatte familier (forældre læser med eget barn): 
Der har i afprøvningen været forholdsvis få af denne type læsemakker-konstellation, 
og erfaringerne har været blandede. Nogle af familierne har ligeledes været meget 
motiverede og engagerede i projektet, men der er også eksempler, hvor det kun i be-
grænset omfang er lykkes at opretholde læsemakkernes motivation.

Familiebaseret læsemakker i familier, hvor barnet er fagligt udfordret  
(forældre læser med eget barn): 
Overordnet har denne type læsemakker-konstellation også været vellykket. Læsemak-
kerne i denne gruppe udviste særdeles stor motivation, hvilket da også kan skyldes, at 
alle i denne gruppe selv har tilmeldt sig indsatsen. Her har den største udfordring også 
været at sikre børnenes motivation. Flere af børnene i denne gruppe har oplevet op til 
flere nederlag i forhold til skole, hvilket hos nogle af børnene begrænsede deres moti-
vation, og i nogle tilfælde førte til frafald. 

Skolebaseret læsemakker til udsatte børn  
(ressourceperson fra barnets netværk læser med barnet): 
Overordnet har denne type læsemakker-konstellation også været vellykket. Denne 
type af læsemakkere har været af mere professionel karakter, hvor læsningen er sket 
som en del af læsemakkerens arbejde. Flere af læsemakkerne har da også udtrykt 
glæde over at kunne tilbringe alene-tid med barnet. Hos denne målgruppe har der 
været begrænset behov for opfølgning, og læsemakkerne har kun i begrænset omfang 
givet udtryk for motivationsproblemer. Her har den største udfordring været at finde 
tiden i læsemakkerens travle skema, herunder særligt udfordringer med at få indhen-
tet forsømt læsning ved sygdom, ferie eller lignende.

 

Den overordnede erfaring fra afprøvnings-
fasen er, at der findes eksempler på vellykkede 
Makkerlæsnings-forløb med alle læsemakker- 
konstellationer, men at der også kan være 
nogle udfordringer forbundet med de for-
skellige typer læsemakker-konstellationer:

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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Flere af de deltagende kommuner giver ud-
tryk for, at de har prøvet eller fremadrettet 
ønsker at udbrede indsatsen til en bredere 
målgruppe end i afprøvningsfasen, fx til hele 
skoleklasser (forældremøde-kurser) eller til 
en bredere målgruppe af udsatte og fagligt 
udfordrede børn. Fx er der en af de deltagen-
de kommuner, som overvejer fremadrettet at 
rekruttere frivillige læsemakkere til projektet. 

Endvidere kan der være økonomiske konse-
kvenser knyttet til de forskellige typer af læse- 
makkere, som også kan have betydning for 
kommunens valg af målgruppe (læs mere 
under Økonomiske omkostninger på side 17).

Motivation af børn og læsemakkere
Erfaringer fra udlandet og afprøvningen af 
Makkerlæsning viser, at deltagernes moti-
vation er essentiel for et vellykket forløb. Der 
kan være forskellige måder at motivere både 
børn og læsemakkere. Nedenfor fremhæves 
nogle vigtige pointer at formidle ift. at moti-
vere børn og læsemakkere:

• Understreg overfor læsemakkeren vigtig- 
heden af en god grunduddannelse for 
udsatte og anbragte børns chancelighed 
(den største beskyttelsesfaktor til at for-
bedre barnets livschancer).

• Makkerlæsning er mere end bare læse-
træning. Det giver en unik mulighed for at 
få kvalitetstid barn og læsemakker imel-
lem, og det kan styrke barnets selvtillid 
og relation til læsemakkeren.

• Metodens positive resultater fra udlandet 
og afprøvningen i Danmark kan virke mo-
tiverende for både barn og læsemakker.

• Det kan være motiverende for både barn 
og læsemakker at fokusere på, at Makker-
læsning er et tidsbegrænset projekt, som 
på relativt kort tid kan gøre en markant 
forskel for barnets faglige udvikling.

• Makkerlæsning har et element at em-
powerment, hvor barnet selv får lov at 
bestemme, hvad de skal læse samt hvor 
og hvordan.

Derudover handler den indledende oplæring 
også om at skabe motivation og gejst hos 
deltagerne. 

Uddannelse og støtte 
undervejs

Uddannelse
Projektet igangsættes ved, at de voksne 
læsemakkere læres op i metoden. I afprøv-
ningen er dette sket på en uddannelsesdag, 
hvor læsemakkerne er blevet klædt på til at 
gennemføre læsetræningen med deres læse- 
makkerbørn. I afprøvningen har der været 
fokus på at informere læsemakkerne om ud-
satte og anbragte børns faglighed, herunder 
vigtigheden af en god grunduddannelse, in-
troduktion til erfaringer og resultater fra ud-
landet og Danmark, introduktion til metoden 
og projektet, afprøvning af metoden i praksis 
samt introduktion til læsestrategier og den 
støttende opfølgning.  

På kurserne har læsemakkerne fået en map-
pe, som indeholder alle de relevante materia-
ler til at kunne gennemføre indsatsen. Kursus- 
mappen har således indeholdt: 

• Én planche om Lyt og Læs-metoden
• Én planche om Tandemlæsning-metoden
• Én planche om Femfinger-testen
• Én planche om Lynguide til Makkerlæsning
• Én planche om Tips til Makkerlæsning
• Én læselogbog, hvor læsemakkeren kan 

notere og holde styr på læsesessionerne
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• Én læsedagbog, hvor barnet kan notere, 
hvilke bøger, de har læst el.

• Inspirationslister med relevant litteratur 
til målgruppen.

Se kursusmappeindhold nedenfor. Samtlige 
materialer, bortset fra læsedagbogen kan 
findes på Socialstyrelsens hjemmeside: 
www.socialstyrelsen.dk/born/forebyggel-
se-og-tidlig-indsats/Metoder/makkerlaes-
ning/materialesamling

Foruden kursusmappen har det været et 
vigtigt element i afprøvningen, at kursusdel-
tagerne skulle have en god oplevelse med 
kurset. Det har således været en prioritet, 
at der var gjort noget ud af forplejningen, og 

at undervisningen foregik et hyggeligt og 
neutralt sted, som ikke var på kommunen, 
således at deltagerne får en følelse af, at de 
er en del af noget særligt. Dette fremhæves 
også som et vigtigt element af Hillerød  
Kommune. Læs mere om dette under Hillerød- 
modellen på side 21. 

Løbende opfølgning og støtte 
Udover dette introduktionskursus i metoden 
har læsemakkerne i afprøvningen løbende 
modtaget støtte, motivation og sparring fra 
Als Researchs Makkerlæsningskonsulenter. 
Opfølgningen har først og fremmest haft til 
formål at sikre, at læsemakkerne har fået den 
nødvendige sparring og fået stillet eventuel-
le opklarende spørgsmål. Der er bl.a. blevet 

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn
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givet instruktioner og værktøjer omkring 
bogvalg samt anbefalinger til, hvordan man 
kan arbejde med barnets motivation.

Opfølgningen kan også være en god måde 
at sikre, at deltagerne holdes til ilden og be-
varer motivationen. Opfølgningen bidrager 
til, at deltagerne får en oplevelse af, at de er 
en del af et projekt. Desuden giver opfølgnin-
gen projektholder en mulighed for at følge 
med i, hvordan det går deltagerne. 

I afprøvningsfasen er der gennemført tele-
fonisk opfølgning ca. hver anden uge med de 
læsemakkere, som oplevede udfordringer 
med læsningen, og ca. hver tredje til fjerde 
uge med de læsemakkere, som ikke oplevede 
udfordringer. I Hillerød Kommune har man i 
stedet for løbende telefonisk opfølgning gen-
nemført netværksmøder undervejs i projektet. 
Læs mere om dette under Hillerød-modellen 
på side 21.

Afslutning og  
evaluering

Flere af de deltagende kommuner understre-
ger vigtigheden af at få afsluttet Makkerlæs-
ningsforløbene med manér. Alle deltagerbørn 
har modtaget et personligt diplom med po-
sten. Derudover har nogle af kommunerne på 
forskellig vis gjort noget særligt for at mar-
kere afslutningen. En af kommunerne har fx 
givet deltagerne et gavekort til den lokale 
boghandel som en afslutning på projektet, 
en anden har givet børnene biografbilletter, 
og nogle har holdt en afslutningsfest. 

I forbindelse med projektets afslutning kan 
der evt. samles op på eventuelle evaluerings-
resultater, såfremt projektholder har valgt 

at evaluere på projektet. I Hillerød Kommune 
valgte projektholderne fx at præsentere 
børnenes faglige resultater til det afsluttende 
netværksmøde.

Valg af evalueringsdesign
Allerede inden projektets start bør det over-
vejes, hvorvidt projektet skal evalueres, og 
i så fald hvordan. Evalueringen kan både 
gennemføres internt i kommunen eller af 
ekstern leverandør. Evalueringen kan fx om-
fatte læsetests, trivselstests eller kvalitative 
interview. 

Evalueringen kan både være en motivation 
for de deltagende og fremtidige læsemakker- 
par. Derudover kan evalueringen spille en 
væsentlig rolle i forhold til muligheden for at 
udbrede og/eller forbedre indsatsen, eksem-
pelvis i forhold til at opnå ledelsesmæssig 
opbakning til projektet. 

Såfremt kommunen vælger, at der skal 
gennemføres læsetest med børnene, under-
streger deltagerkommunerne i afprøvningen 
vigtigheden af at få formidlet dette videre til 
de involverede skoler, så der bliver afsat res-
sourcer til dette, samt at der afsættes god 
tid til det i tidsplanen. 

Økonomiske  
omkostninger

Følgende afsnit har fokus på de økonomiske 
omkostninger forbundet med implementering 
og gennemførsel af Makkerlæsning. Makker-
læsning er en simpel og forholdsvis omkost-
ningslet metode i forhold til metodens poten-
tiale, når det handler om at give udsatte og 
fagligt udfordrede børn et fagligt løft. Som 
en kommunal leder i Hillerød Kommune for-
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23 Følgende prisoverslag 
er baseret på en udreg-
ning Als Research lavede 
til TrygFondens Børne-
forskningscenter i forbin-
delse med udvidelsen af 
målgruppen. 
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talte i forbindelse med deres implementering 
af indsatsen: 

”Vi har jo også gjort det op i medarbejder-
ressourcer. Men det er jo ikke sådan, at vi har 
ansat nye folk. Vi bruger jo de ressourcer vi 
har – på en smartere måde. Det er jo ikke 
noget dyrt projekt i forhold til, hvor betyd-
ningsfuldt det er for det enkelte barn og fa-
milien. Det er jo den mest afgørende faktor. 
Så er det jo egentlig utrolig lidt, der skal til.”

Samtidig kan det være relativt vanskeligt at 
give et præcist overslag over udgiften pr. 
barn i en Makkerlæsningsindsats, da prisen 
bl.a. afhænger af den valgte implemente-
ringsmodel, herunder:

• Hvilke børn og hvilken type af læsemak-
kere, som kommunen ønsker at inddrage i 
projektet. Eksempelvis er der ekstra ud- 
gifter forbundet med inddragelse af skole-
baserede læsemakkere i form af lønninger/
frikøb af medarbejdere. Omvendt vurderes 
det, at tidsforbruget til opfølgning kan 
reduceres ved inddragelse af skolebase-
rede læsemakkere.

• Kursernes format, herunder antallet af 
kurser, længden på kurserne, valg af un-
dervisere (interne vs. eksterne oplægs-
holdere) samt eventuelle besparelser ved 
at foretage lokaleleje, forplejning, tryk mv. 
internt i kommunen

• Hvilken form for opfølgningsindsats kom-
munen ønsker at benytte og i hvilket om- 
fang. Eksempelvis vil det være muligt at 
gennemføre indsatsen med færre om-
kostninger, hvis den gennemføres lokalt, 
således at man, i stedet for telefonisk 
opfølgning med samtlige deltagere, kan 
samle kommunens læsemakkere til enkelte 
netværksmøder, som man har gjort det i  
Hillerød Kommune (læs mere om Hillerød- 
modellen på side 21)

De økonomiske omkostninger er således for- 
bundet med en vis usikkerhed, da de afhænger 
af den valgte implementeringsmodel. Hertil 
skal det endvidere bemærkes, at omkostnin-
gerne naturligvis vil være størst i starten af 
projektet, da der her skal afsættes ekstra tid 
til udvikling og implementering af indsatsen, 
hvorefter omkostningerne kan reduceres be-
tydeligt, når der er etableret en fast model 
for indsatsen i kommunen.

Nedenfor gives på baggrund af Als Researchs 
erfaringer fra afprøvningen et prisoverslag 
over indsatsens omkostninger.23

Prisoverslag
• Rekruttering af børn og læsemakkere: Da 

det i afprøvningen af Makkerlæsning har 
været Socialstyrelsen og de deltagende 
kommuner, som har været ansvarlig for 
rekruttering af børn og læsemakkere, har 
Als Research ikke overblik over udgifter, 
herunder timeforbrug, forbundet med 
rekrutteringen.

• Projektadministration (projektledelse, 
møder og transport): Prisen for projekt- 
administration, herunder projektledelse, 
kursuskoordinering, møder, transport mv. 
er på baggrund af afprøvningsfasen ud-
regnet til 717 DKK pr. barn ved minimum 
100 deltagende børn.

• Udgifter til kursusoplæring af læsemak-
kere, herunder forplejning, lokaleleje, 
aflønning af undervisere, indkøb og tryk 
af materialer til kursusmapper, etc.: Den 
samlede kursuspris for afprøvningsfasen 
lå på 3.022 DKK pr. barn (ekskl. moms). 
Prisen er udregnet ved minimum 100 del-
tagende børn og ved mindst 10 makker- 
læsere pr. kursus (samt én makker pr. 
barn). Der kan evt. opnås besparelser på 
udgifter til lokaleleje, forplejning, tryk mv. 
ved at foretage dette internt i kommunen.  

• Evt. udgifter forbundet med aflønning af 
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*Prisen er en ca. pris eksklusiv rekruttering af børn og læsemakkere og ved minimum 
100 deltagende børn og mindst 10 makkerlæsere pr. kursus (samt én makker pr. barn)

Læsemakker-type Udgifter Samlet pris

Forælder-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Opfølgning: 3.000 DKK

ca. 6.739 DKK pr. barn* 

Plejeforælder-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Opfølgning: 750 DKK

ca. 4.489 DKK pr. barn*

Skolebaserede-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Aflønning af læsemakker: 7.192 DKK
Opfølgning: 750 DKK

ca. 11.681 DKK pr. barn*

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn

eksterne læsemakkere: Hvis kommunen 
ønsker at benytte eksterne læsemakkere, 
vil der endvidere være merudgifter for-
bundet med dette. Prisen for at frikøbe 
en lærer afhænger af den enkelte kom-
mune og/eller skole. Als Research har i 
forbindelse med afprøvningen forhørt sig 
hos skoler vedr. prisen for at frikøbe en 
lærer 3 x 20 minutter om ugen. På denne 
baggrund angives en timetakst på 290 
DKK, ganget med en forberedelsestakst 
på 1,55 pr. time, dvs. i alt 449,50 DKK pr. 
uge pr. barn. Dvs. at den samlede pris til 
aflønning af en skolebaseret læsemakker 
pr. barn vil være ca. 7192 kr. 

• Opfølgende motivationsindsats: Omkost-
ninger forbundet med den opfølgende 
motivationsindsats afhænger af, hvor 

stort behov de enkelte læsemakkere har 
haft for opfølgende motivationsindsats: 
Nedenstående overslag er ud fra et for-
ventet gennemsnitstidsforbrug. Timesat-
sen angives for en juniorkonsulent (300 
DKK i timen):
• Plejeforældre/skolebaserede: 750 

DKK (anslået 2,5 timer pr. makker- 
læser gennem hele indsatsen)

• Forældre: 3.000 DKK (anslået 10 timer 
pr. makkerlæser gennem hele indsat-
sen)

På baggrund af ovenstående udgifter har 
Als Research udregnet følgende prisoverslag, 
som følger ved anvendelsen af de forskellige 
typer af makkere:  
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Læsemakker-type Udgifter Samlet pris

Forælder-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Opfølgning: 3.000 DKK

ca. 6.739 DKK pr. barn* 

Plejeforælder-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Opfølgning: 750 DKK

ca. 4.489 DKK pr. barn*

Skolebaserede-
læsemakkere

Projektadministration: 717 DKK
Kursus i Makkerlæsning: 3.022 DKK
Aflønning af læsemakker: 7.192 DKK
Opfølgning: 750 DKK

ca. 11.681 DKK pr. barn*

Hillerød-modellen

Hillerød Kommune har på baggrund af deres 
erfaringer fra afprøvningen af Makkerlæsning 
valgt at implementere indsatsen som et fast 
tilbud i kommunen. Følgende casebeskrivelse 
har til formål at give et indblik i deres erfa-
ringer og inspirere andre kommuner i imple-
menteringen af metoden. 

Organisering
Hillerød Kommune gennemførte i foråret 2018  
et pilotprojekt for Makkerlæsning og beslutte-
de på den baggrund at gøre Makkerlæsning 
til et fast tilbud i kommunen. Hillerød Kommune 
har valgt at udvide Makkerlæsningskonceptet  
med en udvidelse af målgruppen, netværks- 
møder undervejs og med inddragelse af 
relevante samarbejdspartnere fra lokalsam-
fundet. I Hillerød Kommune er Makkerlæsning 
organiseret som et samarbejde mellem to 
afdelinger, familieafdelingen og skoleafde-
lingen. Specifikt er det to medarbejdere, én 
PPR-medarbejder og en læsekonsulent, som 
er projektledere på projektet. Projektlederne 
understreger, at organiseringen og en gene-
rel prioritering af indsatsen i kommunen har 
været vigtig for, at projektet lykkedes. 

Målgruppe
Hillerød Kommune har udvidet målgruppen 
i forhold til målgruppen for afprøvningen af 
Makkerlæsning. Målgruppen er dog stadig 
udsatte og sårbare børn (defineret på bag-
grund af kommunens eget dialogværktøj) 
på 2.-4. klassetrin med læsevanskeligheder, 
hvor læsevanskelighederne ikke primært 
skyldes dysleksi. Det er således ikke et krav, at  
barnet modtager en social foranstaltning. I 
pilotprojektet deltog i alt 11 børn, og læse-
makkerne var primært børnenes egne foræl-
dre. 

Inddragelse af lokalsamfundet
I forbindelse med pilotprojektet fik Hillerød 

Kommune etableret et samarbejde med Hil-
lerød Bibliotek, således at projektets arrange- 
menter blev afholdt på biblioteket: ”Det var 
et bevidst valg, at man ikke gjorde det på 
rådhuset, men biblioteket var et oplagt sted 
at lave kursus omkring bøger og læsning.” 
Afholdelsen af projektets arrangementer på 
biblioteket gav således mulighed for at intro- 
ducere deltagerne for biblioteket og dets 
muligheder. 

Udover samarbejdet med Hillerød Bibliotek 
fik Hillerød Kommune etableret et samarbej-
de med den lokale boghandel. Hillerød Kom-
mune havde besluttet, at hvert barn skulle 
have 500 kr. at købe bøger for. Der blev der-
for etableret et samarbejde med den lokale 
boghandel, om at familierne kunne komme 
ind med deres børn en søndag, hvor der var 
afsat ekstra personale til at hjælpe familier-
ne med at finde bøger til børnene. 

Hillerød kommune oplevede, at inddragelsen 
af lokalsamfundet, og det, at arrangementer-
ne foregik ”helt almindelige steder”, har gjort, 
at projektet er blevet ”almengjort”, hvilket har 
styrket forældredeltagelsen.

Netværksmødet som opfølgning
Hillerød kommune erfarede, at det i praksis 
var meget ressourcekrævende at gennem-
føre telefonisk opfølgning med samtlige læse- 
makkere. Derfor gennemførte de undervejs 
to netværksmøder, hvor læsemakkerne havde 
mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. 
Endvidere besluttede de sig for, på opfordring 
fra forældrene, at have børnene med på an-
det netværksmøde. 

Kommunen havde rigtige gode erfaringer 
med brug af netværksmøder, da disse møder 
ifølge projektholderne bidrog til en mere 
personlig kontakt til deltagerne, samt at del-
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Carl på 10 år og hans mor Louise har deltaget i Hillerød Kommunes 
Makkerlæsnings pilotprojekt i foråret 2018. Carl og Louise blev tilbudt 
at deltage i projektet, da Carl havde nogle skolefaglige udfordringer. 
Efter at have været på kursus, kom Louise hjem og fortalte Carl om 
projektet og lærte ham 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- 
resultaterne, men som også både Carl selv og Carls lærer har be-
mærket. Endvidere fortæller Louise, at hans trivsel i skolen er blevet 
bedre, at han er blevet mere motiveret, at han har fået en tro på sig 
selv, og at tingene kan lade sig gøre. 

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

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn

Carl og Louise

tagerne fik mulighed for at høre og lære af 
hinandens erfaringer. 

Økonomi
Hillerød Kommune har udregnet et budget 
for de fremadrettede forløb (ved 20 børn pr.  
forløb) på ca. 2600 kr. pr. deltagende barn. 
Dette er inklusiv alle udgifter, herunder projekt- 
organisering, boghandlerbesøg, netværks- 

mødet, diplomoverrækkelse, bogindkøb, mø-
deforplejning mv. Pilotfasen har dog været 
lidt dyrere, da der er blevet brugt flere res-
sourcer på udvikling, planlægning og organi-
sering af forløbet. 

Nedenfor præsenteres en case med et af de 
læsemakkerpar, som har deltaget i Hillerød 
Kommunes pilotprojekt.
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I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der afsat 
35,6 mio. kr. til at forbedre udsatte børns faglige niveau i folkeskolen. 
Konkret skulle initiativet identificere, udvikle og afprøve en række me-
toder, som netop havde dette formål. 

Én af disse metoder er Paired Reading. Paired Reading er en læse-
træningsmetode, hvor børn støttes og trænes i at læse med hjælp 
fra en læsemakker. Metoden har tidligere været anvendt og afprøvet 
i en række forskellige sammenhænge, bl.a. også i en dansk kontekst, 
hvor eksempelvis ældre og yngre elever læser sammen.I England og 
Sverige har metoden været afprøvet blandt familieplejeanbragte 
børn, hvor den har vist særdeles positive resultater på børnenes læse-
færdigheder. Det var på denne baggrund, at det blev besluttet, at 
dette initiativ skulle afprøves i en dansk kontekst under navnet Makker-
læsning. 

Denne metodebeskrivelse har til formål at formidle de overordnede 
erfaringer og resultater fra afprøvningen af Makkerlæsning. Den pri-
mære målgruppe for dette metodenotat er fagpersoner, som arbejder 
på det sociale- eller skolefaglige område, og som har en særlig inte-
resse for udsatte børn og unges skolegang. Publikationen har særligt 
fokus på implementering af metoden, hvorfor den er særlig relevant 
for fagpersoner, som er interesseret i at afprøve og/eller inddrage 
metoden som et tilbud i kommunen.  

Makker
læsning


