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1. Baggrund

International forskning har vist, at struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange (”cross-age tutoring”) 
kan løfte elever med svag social baggrund. I USA har bl.a. læseforskerne Johnson & Invernizzi fra University of 
Virginia og Connie Juel fra Stanford University udviklet konceptet Book Buddies. Konceptet er enkelt: en ældre 
makker læser med en yngre makker, og den ældre makker får supervision før og under forløbet af en læsekyndig 
person. I USA kan de ældre makkere fx være studerende fra universiteter, studerende fra tekniske skoler eller 
ældre elever på skolen, eller det kan være frivillige fx hjemmegående, forældre eller bedsteforældre. De yngre 
makkere er oftest socialt udsatte elever i indskolingen med ringe forudsætninger for at lære at læse og skrive.

I Danmark har der ligeledes været flere succesfulde forsøgs- og udviklingsarbejder med læsemakker-konceptet. 
Her har de yngre makkere været elever i 1.-3. klasse, som har fået tilknyttet en ældre læsemakker fra fx 5.-8. 
klasse eller en pædagog fra fritidsordningen eller en lærerstuderende. De yngre makkere har været elever med 
særlige behov eller hele klasser, der læser med ældre hele klasser. Derudover har vi i Danmark erfaringer fra 
inklusionsområdet, hvor yngre elever profiterer socialt og trivselsmæssigt af at have en ældre makker. 

Denne indsats ”Vi ses, læsemakker!” er en del af satspuljeprojektet ”Styrket faglighed blandt udsatte børn”. 
Formålet er at øge læsefaglighed, læsemotivation og trivsel blandt børn med svag social baggrund i Danmark. 
Indsatsen er udviklet af Professionshøjskolen Metropol for Undervisningsministeriet. Hele forsøget er evalueret af 
TrygFondens Børneforskningscenter v. Aarhus Universitet, VIA University College og Rambøll.

“Vi ses, læsemakker!” er kendetegnet ved, at det er hele klasser, der deltager. De ældre læsemakkere kan være 
elever i 7. eller 8. klasse, mens de yngre læsemakkere kan være elever i 3., 4. eller 5. klasse. Indsatsen består af 
fem hovedkomponenter:

 � Denne manual samt fire introduktionsvideoer til skoleledere, pædagogisk personale og skolebibliotekarer. 
Filmene findes på emu.dk.

 � Opkvalificering af de ældre makkere. De ældre elever instrueres i deres læsemakkerrolle, de enkelte læse-
makkersessioner, feedbackmetoder samt sociale strategier for relationsdannelse.

 � Struktureret elevsamarbejde: To-tre ugentlige læsemakkersessioner á 45 minutters varighed over en periode 
på 10 uger samt en afslutning.

 � Frivillige progressionsmålinger af de yngre elever før og efter. 
 � Opfølgning og støtte til de ældre læsemakkere: 5 supervisionsgange for de ældre makkere, hvor de har mu-

lighed for at dele erfaringer og udfordringer.



4 Vi ses, læsemakker! Manual for forløb i 3./7. eller 3./8. klasse

2. Rollefordeling

Et struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange kræver et godt samarbejde mellem det involverede per-
sonale. Det vil sige skoleledelsen, en læsevejleder, lærere og/eller pædagoger samt en bibliotekar. For at få det 
bedste udbytte af indsatsen må alle sætte sig grundigt ind i deres rolle i forløbet.    

Skoleledelsen
Skoleledelsen har et stort ansvar for at understøtte det strukturerede elevsamarbejde på skolen. Det gælder 
ikke mindst i forhold til at sikre en organisering, der gør det muligt at afvikle læsemakkersessionerne i 3.klasses 
danskundervisning eller i den understøttende undervisning og i 7. eller 8. klasses understøttende undervisning, 
alternativt i et evt. læsebånd. Det er skoleledelsens ansvar at finde en lokal løsning.

Skoleledelsen vil konkret skulle:
 � Sikre, at læsemakkersessionerne kan afvikles i 3. klasses danskundervisning og i 7. eller 8. klasses understøt-

tende undervisning, alternativt i et læsebånd, herunder afgøre, hvornår læsemakkersessionerne skal afvikles, 
og om det er 7. eller 8. klasses dansklærer eller en pædagog, der deltager i projektet.

 � Sikre ledige lokaler til afviklingen af læsemakkersessionerne på skolen (op til 28 læsemakkerpar).
 � Informere skolens øvrige personale og forældrene i 3. og 7. eller 8. klasse.
 � Sikre at det involverede personale har tid til at påtage sig deres ansvarsområder (jf. de følgende underafsnit).

Læsevejlederen
Læsevejlederen har en central rolle i projektet. Læsevejlederen har via sin uddannelse de bedste forudsætninger 
for at forstå læsemakkerkonceptet, og vedkommende kender også skolens læsepolitik.

Læsevejlederen behøver ikke selv være til stede under læsemakkersessionerne, men vil skulle:
 � Se de fire introduktionsvideoer.
 � Introducere 3. og 7. eller 8. klasse og deres dansklærer(e)/pædagog til indsatsen
 � Undervise eleverne i 7. eller 8. klasse i deres rolle som læsemakkere (i samarbejde med den tilknyttede dans-

klærer/pædagog), dvs. både forestå det indledende introduktionskursus for 7. eller 8. klasse og de 5 efterføl-
gende supervisionsgange.

 � Vejlede og sparre løbende med den/de involverede dansklærer(e)/pædagog, om hvordan de understøtter 
læsemakkerparrene i læsemakkersessionerne.

 � Tydeliggøre over for de ældre makkere, hvad formålet med deres deltagelse i projektet er (sammen med den 
tilknyttede dansklærer/pædagog i 7. eller 8. klasse).

 � Sparre med dansklæreren i 3. klasse efter progressionsmålinger.

Dansklæreren i 3. klasse
Læsemakkersessionerne afvikles i danskundervisningen. Derfor må dansklæreren planlægge rundt om forløbet – 
både før, under og efter. 

Dansklærerens rolle består i at:
 � Se de fire introduktionsvideoer.
 � Bidrage til sammensætningen af læsemakkerpar (i samarbejde med læsevejlederen og den tilknyttede dans-

klærer/pædagog i 7. eller 8. klasse og læsevejleder).
 � Deltage i læsemakkersessionerne (sammen med den tilknyttede dansklærer/pædagog for 7. eller 8. klasse) 

og dermed have medansvar for at understøtte læsemakkerparrene undervejs i selve sessionerne.
 � Evt. foretage de to progressionsmålinger og give eleverne feedback efter behov.
 � Finde tekster, der er tilpasset de yngre læsemakkeres niveau (i samarbejde med bibliotekar). 
 � Tydeliggøre over for de yngre makkere, hvad formålet med deres deltagelse i projektet er – inden læsemak-

kersessionerne går i gang. 
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Dansklæreren eller pædagogen i 7. eller 8. klasse
Læsemakkersessionerne afvikles for 7. eller 8. klasserne i den understøttende undervisning, alternativt i 
deres læsebånd. Det kan således være dansklæreren eller en tilknyttet pædagog, der deltager i indsat-
sen. Det vigtigste er, at det er en fagperson, der kender klassen godt. 

De vil således skulle:
 � Se de fire introduktionsvideoer.
 � Bidrage til sammensætningen af læsemakkerpar (NB! hvis det i 7. eller 8. klasse er en pædagog, der 

deltager i indsatsen, er det afgørende, at 7. eller 8. klasses dansklærer alligevel involveres i netop 
dette forhold). 

 � Undervise de ældre makkere i deres rolle som læsemakkere (i samarbejde med læsevejlederen), dvs. 
både forestå det indledende introduktionskursus for 7. eller 8. klasse og de 5 efterfølgende supervisi-
onsgange. 

 � Deltage i læsemakkersessionerne (sammen med dansklæreren i 3. klasse) og dermed have medan-
svar for at understøtte læsemakkerparrene undervejs i selve sessionerne.

 � Tydeliggøre overfor de ældre makkere, hvad formålet med deres deltagelse i projektet er (i samarbej-
de med læsevejlederen).

 � Sikre sig, at eleverne er fagligt rustede til at indgå i et læsemakkerforløb. I bilag C er der en liste med 
begreber, som eleverne skal være fortrolige med inden indsatsens start.

Skolebibliotekaren
Skolebibliotekaren har overblik over og kendskab til de bøger, skolen kan trække på. Det gælder både i 
forhold til de bogkasser, der skal være til rådighed i læsemakkersessionerne, og de bøger, som eleverne i 
7. eller 8. klasse opfordres til at læse på egen hånd. Metropol har udviklet en inspirationsliste med bøger 
til 3. klasse, der kan bruges i læsemakkersessionerne, og forslag til frilæsning for eleverne i 7. og 8. klasse, 
se bilag D. 

Skolebibliotekaren vil derfor skulle have tid til at:
 � Se de fire introduktionsvideoer.
 � Fremsøge og fremskaffe egnede bøger. Man kan få inspiration fra niveaudelte boglister.
 � Opsætte niveaudelte bogkasser i 3. klasse. 
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3. Tidsplan

Læsemakkerforløbet strækker sig over 10 uger, hvor en elev fra 7. eller 8. klasse og en elev fra 3. klasse læser 
sammen 2-3 gange om ugen. Til hver læsemakkersession er der afsat 45 minutter. Undervejs i læsemakkerforlø-
bet er der lagt fem supervisionsgange, hvor de ældre makkere får feedback i forhold til deres rolle som læsemak-
kere, hvor de introduceres til nye opgaver og makkerkort, og hvor der tages forskellige temaer op af betydning 
for læsemakkerforløbet (læs mere om supervisionsgange i kapitel 8). Supervisionen kan med fordel lægges i 
starten af ugen, så eleverne ikke glemmer indholdet i opgaverne inden læsemakkersessionerne. Herudover er 
der indlagt en progressionsmåling før og efter forløbet (læs mere om progressionsmålinger i kapitel 9).

I skemaet nedenfor kan man se antallet af læsemakkersessioner uge for uge, og man kan se de 5 indlagte 
supervisionsgange og de 2 progressionsmålinger. Som det fremgår, er der hver anden uge tre læsemakkerses-
sioner, og hver anden uge er der to læsemakkersessioner og én supervisionsgang. Man kan også se, hvilke uger 
der arbejdes med fiktion, og i hvilke uger der arbejdes med fakta. I skemaet er der angivet en uge 0, hvor kurset 
for de ældre makkere afholdes; og som nævnt før er det en klar fordel, hvis kurset ligger umiddelbart før første 
læsemakkersession. Derudover er der indlagt en uge 11, hvor afslutningen kan ligge. 

Projektuge 26 læsemakkersessioner, 
5 supervisionsgange og 2 progresssionsmålinger

Teksttype

Uge 0
3 timers kursus for de ældre makkere; 
1. progressionsmåling (førmåling)

Teksttype

Uge 1 1 + 2 + 3 Fiktion

Uge 2 Sup. 1 + 4 + 5 Fiktion

Uge 3 6 + 7 + 8 Fiktion

Uge 4 Sup. 2 + 9 + 10 Fakta

Uge 5 11 + 12 + 13 Fakta

Uge 6 Sup. 3 + 14 + 15 Fiktion

Uge 7 16 + 17 + 18 Fiktion

Uge 8 Sup. 4 + 19 + 20 Fakta

Uge 9 21 + 22 + 23 Fakta

Uge 10
Sup. 5 + 24 + 25 
2. progressionsmåling (slutmåling)

Fakta

Uge 11 26 (afslutning)
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4. Fra mål til læring

I læsemakkerforløbet arbejdes der hen imod mål hentet i kompetenceområdet Læsning for de yngre makkeres 
vedkommende, og i kompetenceområderne Læsning og Kommunikation for de ældre makkeres vedkommende. 
Den samlede forandringsteori for det oprindelige læsemakkerforløb er illustreret nedenfor.

Ny evidens-
baseret viden om, 
hvordan den 
negative sociale 
arv brydes i 
folkeskolen.

Eleven får lyst til at lære mere

Eleven trives bedre i skolen

Fagligt fælleskab (struktureret 
samarbejde, koncentration)

En 3. klasse-elev læser 
sammen med en ældre 
læsemakker fra 8. klasse 
i to-tre ugentlige 
sessioner i 14 uger. 

Indhold:
 Genlæsning og 

læsning af ny tekst på 
den yngre elevs 
niveau.

 Ordarbejde, hvor der 
arbejdes med en 
afkodnings- eller 
sprogforståelses-
opgave.

 En tekstforståelses-
opgave.

 Evt. sprogspil.

 Evaluering i 
makkerbog.

Social inklusion

Afledte resultater i klassen

STYRKET AFKODNING:
 Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet hurtigt og sikkert
 Eleven har viden om regler for sammensætning af ord 
 Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord 

STYRKET SPROGFORSTÅELSE:
 Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe 

sammenhængende forståelse af teksten 
 Eleven har viden om over- og underbegreber

STYRKET TEKSTFORSTÅELSE:
 Eleven kan identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng
 Eleven har viden om tekstbånd
 Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten
 Eleven har viden om læseforståelsesstrategier

Eleven udnytter sine 
læringspotentialer

Eleven kan læse og forholde sig til 
tekster i faglige og offentlige 
sammenhænge

STYRKEDE PERSONLIGE KOMPETENCER:
 Eleven oplever større tro på egen formåen 
 Eleven oplever en øget tro på at kunne mestre fremtidige udfordringer

STYRKEDE SOCIALE RELATIONER (på tværs af årgange) OG 
KOMPETENCER:
 Eleven oplever en større samhørighed med de ældre elever på skolen
 Gennem relationer på tværs af årgange oplever eleven en større 

tryghed ved at være på skolen
 Eleven får styrket sine sociale kompetencer gennem samarbejde

Øget læselyst og selvtillid

AKTIVITETER RESULTATER
(på kort sigt)

EFFEKT
(på mellemlang/lang sigt)

STYRKET FORBEREDELSE:
 Eleven kan strukturere sin baggrundsviden 
 Eleven har viden om metoder til strukturering af baggrundsviden

4 formative evalueringer af 
klassens færdigheder 
indenfor afkodning, sprog-
og tekstforståelse

Ny evidens-
baseret viden om, 
hvordan den 
negative sociale 
arv brydes i 
folkeskolen.

Eleven får lyst til at lære mere

Eleven trives bedre i skolen

Fagligt fælleskab (struktureret 
samarbejde, koncentration)

En 8. klasse-elev læser 
sammen med en yngre 
læsemakker fra 3. eller 5. 
klasse i to-tre ugentlige 
sessioner i 14 uger. 
 Genlæsning og læsning af 

ny tekst på den yngre 
elevs niveau.

 Ordarbejde, hvor den 
yngre elev arbejder med 
en afkodnings- eller 
sprogforståelses-opgave.

 En tekstforståelses-
opgave.

 Evt. sprogspil.
 Evaluering i makkerbog.

Social inklusion

Afledte resultater i klassen

STYRKET SPROGFORSTÅELSE:
 Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster
 Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet

STYRKET TEKSTFORSTÅELSE:
 Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
 Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion Eleven udnytter sine læringspotentialer

Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters betydning 
i deres kontekst

STYRKET DIALOG (og kommunikationsevner)
 Eleven kan argumentere og informere 
 Eleven har viden om argumentations- og informationsformer
 Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 Eleven har viden om demokratisk dialog

STYRKEDE SOCIALE RELATIONER (på tværs af årgange) OG 
KOMPETENCER:
 Eleven oplever en større samhørighed med elever fra andre årgange
 Eleven oplever at kunne fremstå som en rollemodel
 Eleven får styrket sine sociale kompetencer gennem samarbejde

Øget læselyst og selvtillid

AKTIVITETER RESULTATER
(på kort sigt)

EFFEKT
(på mellemlang/lang sigt)

STYRKET FORBEREDELSE:
 Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe 
 Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe
 Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses
 Eleven har viden om førlæsestrategier

Indledende, fælles  
træningskursus for 8. klasse 
(tre lektioner): 
 Øve læsestrategier på 

tekster på eget niveau
 Oplæg og diskussion om 

emner knyttet til 
læsemakkerrollen.

Fælles supervision af 8. klasse 
hver anden uge (6 lektioner):
 Øve læsestrategier på 

tekster på eget niveau
 Oplæg og diskussion om 

emner knyttet til 
læsemakkerrollen.

STYRKET SAMMENHÆNG:
 Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng
 Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst

STYRKEDE PERSONLIGE KOMPETENCER:
 Eleven oplever større tro på egen formåen 
 Eleven oplever en øget tro på at kunne mestre fremtidige udfordringer

Eleven kan deltage reflekteret i 
kommunikation i komplekse formelle og 
sociale situationer

Eleven får lyst til at bidrage til den større 
sociale sammenhæng

Figur 1: Forandringsteori for 3. klasse

Figur 2: Forandringsteori for 8. klasse

.
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Der er formuleret konkrete læringsmål for hver enkelt opgave, som er nært knyttet til opgavens aktivitet. Disse 
læringsmål er alle formuleret med udgangspunkt i målene for 3. - 4. klasse. Fx er følgende færdighedsmål fra 
Fælles Mål: ”Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten” 
omsat til det konkrete læringsmål: ”Jeg kan sætte udvalgte ord ind i en ab-
straktionsstige med over- og underbegreber”. I opgaven skal læsemakkerne 
så finde ord, som de kan sætte ind i en abstraktionsstige, som vist her:                                                                                                      

De mål, der er sat op for de ældre makkere, knytter sig ikke i samme grad 
til konkrete opgaver, men der arbejdes implicit med dem i både læsemak-
kersessionerne og i supervisionsgangene. Fx arbejder de ældre makkere 
med målparret: ”Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe//
Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe”, når de hjælper den 
yngre makker med at finde en egnet bog, og når de i supervisionen taler 
om, hvordan man kan skaffe sig viden om teksters sværhedsgrad (fx lix) og 
indholdsmæssige kvaliteter.

De ældre makkeres mål er også hentet i kompetenceområdet Kommunikation, da forløbet forventes at forbedre 
deres kommunikative kompetencer. De arbejder fx med målparret: ”Eleven kan argumentere og informere//
Eleven har viden om argumentations- og informationsformer”, når de skal introducere nye makkerkort, opgaver 
og spil for den yngre makker, og når de skal overbevise den yngre makker om udbyttet ved at arbejde med fx 
afkodnings- eller tekstforståelsesstrategier.

Der er formuleret følgende 20 konkrete læringsmål for eleverne i 3. klasse. Der er 10, der retter sig mod ordarbej-
de:
1. Jeg kan finde synonymer til udvalgte ord
2.  Jeg kan læse længere ord (op til 10 bogstaver) og dele dem i stavelser
3. Jeg kan finde antonymer til udvalgte ord
4. Jeg kan læse længere ord med to konsonanter i forlyd
5. Jeg kan udfylde et ordkort, der demonstrerer forståelse af ordet
6. Jeg kan skelne mellem verber (udsagnsord) og substantiver (navneord)
7. Jeg kan finde hhv. positive og negative ord i en konkret tekst
8. Jeg kan sætte udvalgte ord ind i en abstraktionsstige med over- og underbegreber
9. Jeg kan forstå opbygningen af sammensatte ord
10. Jeg kan finde hhv. hverdagsord, førfaglige ord og fagord i en konkret tekst

Og der er 10, der retter sig mod tekstforståelse:
1. Jeg kan skrive overskrifter til afsnit som læseforståelsesstrategi
2. Jeg kan finde ord, der fortæller noget om tid og sted
3. Jeg kan visualisere det læste ved hjælp af en tegning
4. Jeg kan reflektere over en tekst ved at sammenstille informationerne med egne tanker
5. Jeg kan anvende en tørresnor som læseforståelsesstrategi
6. Jeg kan meddigte og derigennem forholde sig aktivt til handlingen
7. Jeg kan finde ord, der refererer til det samme, som et tekstbånd, fx Hans Majestæt, kongen, han, hans osv.
8. Jeg kan anvende et informationskort som læseforståelsesstrategi
9. Jeg kan selv stille spørgsmål til teksten som læseforståelsesstrategi
10. Jeg kan forstå sætninger ved brug af en tankesky

Eleverne arbejder med to mål om ugen: et med fokus på ordarbejde og et med fokus på tekstforståelse. I bilag 
J er der to evalueringsark: et til evaluering af ordarbejde og et til evaluering af tekstforståelse. Disse to evalue-
ringsark kan man kopiere og sætte ind i makkerbøgerne, så læsemakkerne i fællesskab kan evaluere, hvor langt 
den yngre makker er i forhold til at opfylde de enkelte mål.  
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5. Forberedelse

Inden man går i gang med indsatsen, skal der matches makkerpar, der skal laves bogkasser, og der skal findes 
lokaler. 

Matchning af makkerpar
Forud for den første læsemakkersession skal lærerne fra de to involverede klasser matche eleverne i læsemak-
kerpar. Dette kan med fordel ske i samråd med læsevejlederen. Eleverne får inden første læsemakkersession at 
vide, hvem der er deres læsemakker. Makkerparrene er faste og kan som udgangspunkt ikke laves om, dog kan 
relationen mellem eleverne give anledning til ændringer. 

Der må tages flere hensyn, når eleverne skal matches i makkerpar. Anbefalingerne er først listet i punktform i 
prioriteret rækkefølge; efter anbefalingerne kommer der begrundelser for dem:
1. Eleverne matches niveaumæssigt, så de dygtigste læser med de dygtigste, middellæserne læser med 

middellæserne osv. (fx på baggrund af profiler i de nationale test og/eller resultater fra første progressions-
måling).

2. Tosprogede yngre læsemakkere med et begrænset ordforråd læser med etsprogede ældre læsemakkere.
3. Der tages særlige hensyn til elever med diagnoser eller andre udfordringer.
4. Elevernes matches, så piger læser med piger, og drenge læser med drenge.
5. Et læsemakkerpar kan bestå af tre elever, hvis det ellers ikke går op.

Ad 1: Som udgangspunkt matches makkerparrene efter fagligt niveau. Da læsning er en kompleks aktivitet, er 
det som minimum nødvendigt at skelne mellem kompetencer inden for ordafkodning og kompetencer inden 
for tekstforståelse; i forhold til forståelsen spiller ikke mindst størrelsen af elevens ordforråd en central rolle. De 
nationale test afspejler netop denne opdeling og kan bruges som pejlemærker for matchningen. Hvis en elev har 
en meget sammensat profil, skeles der især til resultatet inden for tekstforståelse. Da testresultater ikke altid er 
helt retvisende, er det vigtigt, at man også inddrager lærernes generelle kendskab til elevernes faglige niveau. 

Der er flere grunde til denne matchning af makkerparrene. For det første er det vigtigt, at den ældre makker 
læser bedre end den yngre; selv om de er makkere, må der ikke være tvivl om rollefordelingen. For det andet 
er der større chance for, at også den ældre makker får et fagligt udbytte af sessionerne; det handler både om 
teksternes sværhedsgrad og om abstraktionsniveauet i samtalerne eleverne imellem. For det tredje understøtter 
denne matchning ambitionen om at gøre de ældre elever til rollemodeller for de yngre; her kan det for den yngre 
makker være meget inspirerende at opleve, at en ældre elev, der tidligere har haft svært ved at læse, faktisk har 
rykket sig og er blevet bedre. Samtidig kan det for den ældre makker styrke selvtilliden, at eleven nu pludselig er 
den stærkeste læser i et elevsamarbejde; eleven får en ny rolle, som den der kan guide andre. For det fjerde kan 
det også styrke den ældre makkers eget arbejde med at læse og forstå tekster, at vedkommende nu har haft an-
svaret for at introducere fx læseforståelsesstrategier for den yngre makker; det styrker forståelsen og fortrolig-
heden med det faglige stof, når man skal forklare det for andre. For det femte er det sundt for de dygtigste yngre 
makkere at opleve, at selv om man er en af klassens dygtigste læsere, er der stadig meget at lære.

Ad 2: Tosprogede yngre makkere med et begrænset ordforråd skal helst kobles med en ældre makker med et 
stort ordforråd, men ellers indgår de tosprogede elever i makkerpar efter de samme anbefalinger som alle andre.

Ad 3: Der er imidlertid også andre hensyn end de rent faglige. Hvis den yngre makker har en diagnose, er det 
vigtigt, at han/hun får en ressourcestærk ældre makker. Derudover er det vigtigt, at en ældre makker, der måske 
selv har svært ved at koncentrere sig, ikke bliver koblet med en yngre makker, der har brug for en forstående og 
tålmodig ældre makker, der kan hjælpe eleven med at holde fokus. Her er det lærerne, der i hvert enkelt tilfælde 
må vurdere, om det er de faglige eller personlige kompetencer, der skal vægtes højest.

Ad 4: Som udgangspunkt læser piger med piger og drenge med drenge, da undersøgelser har vist, at vores 
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foretrukne emner og genrer langt hen ad vejen er kønsbestemte, og da mange børne- og ungdomsbøger hen-
vender sig specifikt til det ene køn. Man må også formode, at den yngre makker i højere grad vil opleve en ældre 
makker af samme køn som en rollemodel. I de tilfælde hvor det ikke går op, må lærerne koble eleverne ud fra 
deres kendskab til elevernes interesser. Det er ikke nødvendigvis en fordel, hvis eleverne kender hinanden godt 
på forhånd, da det kan gøre det svært at indgå i et fagligt samarbejde.

Ad 5: Et makkerpar består som udgangspunkt af to makkere, men hvis det ikke går op med antallet, kan der 
indgå tre elever. Hvis der er tale om to yngre makkere og en ældre, er det blot vigtigt, at alle tre er forholdsvis 
ressourcestærke. Er der to ældre makkere, kan enten den ene af de ældre makkere eller den yngre makker godt 
være en mindre stærk elev. I tilfælde af sygdom eller andet fravær må den tilbageværende elev kobles med et 
andet makkerpar efter de ovennævnte anbefalinger.

Udsendelse af forældrebreve
Til projektfasen har UVM forfattet et informationsbrev til såvel de yngre som ældre elevers forældre. Det infor-
merer kort om formålet med og indholdet i forløbet, men fortæller også, at forældrene skal give en tilbagemel-
ding til skolen, hvis deres barn ikke må deltage i indsatsen. Informationsbrevene er vedlagt manualen, jf. bilag L. 
Brevet kan med fordel tilpasses forældregruppen på skolen. Det er skolens ansvar, at forældrene modtager et 
informationsbrev forud for indsatsen, så de har mulighed for at tage stilling til deres barns deltagelse i projektet.

Boglister og tekstvalg
Der er udarbejdet to boglister; en til 3. og en til 8. klasse. Boglisterne til 3. klasse er tænkt som inspiration til de 
bogkasser, bibliotekaren laver forud for læsemakkerforløbet. Boglisten til 8. klasse er udelukkende tænkt som 
inspiration til de ældre makkeres læsning i fritiden. Bibliotekaren kan indrette en særlig hylde med inspiration fra 
listen, eller listen kan på anden måde være tilgængelig for eleverne. Hvis de ældre makkere er fra 7. klasse, må 
man orientere sig i den lettere ende af inspirationslisten. 

Da læsemakkerprojektet i høj grad handler om at fremme elevernes læselyst, er der prioriteret forfattere og titler, 
der er populære hos de to aldersgrupper; her har der været dialog med forskellige bibliotekarer. Hvor det er 
muligt, rummer listen første bind i en serie, da man kan håbe, at eleverne så vil læse videre efter læsemakkerfor-
løbet. Der er enkelte ældre titler på listerne, men den nyere litteratur dominerer. Listerne favner bredt i forhold til 
teksttyper og emner, da det er ambitionen at ramme så mange elever som muligt.

Eleverne i 3. klasse skal af deres dansklærer informeres om, hvilket niveau de skal læse på, men nogle af dem 
vil alligevel have brug for hjælp til at finde en bog på et passende niveau og med et indhold, der matcher deres 
interesser. Da differentieringen ligger i valget af tekst, er det afgørende, at denne hverken er for let eller for svær, 
men det er også vigtigt, at eleven finder teksten interessant, da det handler om at fremme læselyst.

Boglisten til 3. klasse er inddelt i tre niveauer efter lixtal (9-12, 12-18 og 18-25), og på hvert niveau er den igen ind-
delt i hhv. fiktion og fakta. Hvor de relevante oplysninger er tilgængelige, er der angivet sidetal og det præcise 
lixtal.

Lokaler
Der er en fordel, hvis man i forbindelse med læsemakkersessionerne råder over flere lokaliteter end de to klas-
sers klasselokaler. Det kan være skolens bibliotek, det kan være et grupperum, eller det kan være arbejdspladser 
på gangen, hvis der ikke er for meget uro. Da eleverne skal arbejde i deres makkerbog, er det en fordel, hvis de 
sidder ved et bord. Læsemakkerparrene skal helst sidde det samme sted hver gang, så de ikke skal bruge tid og 
energi på at finde ud af, hvor de skal være.

Informér i god tid skolens øvrige personale om, hvor læsemakkerne sidder, så alle ved, hvem de er, og hvorfor de 
fx sidder på biblioteket eller gangen.
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6. Kursus for de ældre 
makkere
Forud for den første læsemakkersession skal eleverne fra 7. eller 8. klasse deltage i et tre timer langt kursus, hvor de 
bliver klædt på til at være læsemakkere. Programmet er som følger:
1. Hvad vil det sige at være læsemakker?
2. Hvordan skaber man et godt og positivt læringsmiljø? 
3. Tekstvalg og makkerkort
4. Afprøvning af makkerkort
5. Afprøvning af opgave i ordarbejde
6. Afprøvning af tekstforståelsesopgave
7.  Introduktion til makkerbogen
8. Gennemgang af de første tre læsemakkersessioner
9. Opsamling og spørgsmål

I bilag A er der dias til kurset for de ældre makkere. Herunder følger en uddybning til programmet.

Ad 1) Hvad vil det sige at være læsemakker?
Eleverne introduceres i første del af programmet til selve idéen med læsemakkerforløbet, og de bliver oplyst om alt 
det praktiske omkring forløbet: hvilke dage de skal læse med en yngre makker, hvor mange gange, hvor det skal fore-
gå, hvornår det starter og slutter, hvilken klasse de skal læse med osv.

Eleverne præsenteres også for, hvad de kan lære af læsemakkerforløbet, dvs. de faglige mål for forløbet (jf. kapitel 10)  

Læsefaglige mål: 
 � Jeg kan vurdere en teksts sværhedsgrad, og jeg har viden om førlæsestrategier
 � Jeg har redskaber til at forstå ord og udtryks betydning i tekster               
 � Jeg kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
 � Jeg kan sætte tekster i relation til egne erfaringer
 � Jeg kan forklare faglige begreber og faglige strategier til en yngre elev
 � Jeg kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning af en tekst

Personlige og sociale mål:
 � Jeg kan påtage mig ansvaret for at gennemføre forløbet 
 � Jeg er tydelig og præcis i min kommunikation med min makker
 � Jeg er en god rollemodel
 � Jeg kan samarbejde med en yngre makker
 � Jeg er tolerant over for andres forskelligheder 
 � Jeg har tiltro til egen formåen
 � Jeg har lyst til at læse mere 

Eleverne introduceres til den simple læseligning: Læseforståelse = afkodning x sprogforståelse. Afkodningen dækker 
over ordlæsefærdigheder, så opgaverne i afkodning handler alle om at arbejde med de svære ord i teksten på forskel-
lige måder. Sprogforståelse handler om flere færdigheder i vores talte sprog; især om dybden af læserens ordforråd, 
så opgaverne i sprogforståelse handler fx om at finde synonymer eller antonymer til ord fra teksten. Tekstforståelsen 
er målet; at vi bliver bedre til at forstå de tekster, vi læser. Opgaverne i tekstforståelse handler derfor om at få et over-
blik over indholdet i teksten og få kendskab til forskellige læseforståelsesstrategier; fx at lave overskrifter til tekstens 
afsnit, at notere, hvad man har lært ved at læse teksten, eller at organisere indholdet i teksten på forskellige måder.

Ad 2) Hvordan skaber man et godt og positivt læringsmiljø?
Eleverne introduceres til begreberne emotionel og faglig support, og de får vist og gennemgået en model, som bliver 
beskrevet nærmere i kapitel 8. Kun elementet feedback udfoldes på kurset.
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Ad 3) Tekstvalg og makkerkort
Eleverne introduceres til de niveaudelte bogkasser og til vekselvirkningen mellem fiktionstekster og fagtekster. 
De ser, hvordan de enkelte sessioner skal bygges op og introduceres til idéen med makkerkort (læs uddybende 
om makkerkort i kapitel 7). 

Ad 4-6) Afprøvning af opgaver til de første tre sessioner med de yngre makkere
Del 1: Gentaget læsning (makkerkort)
Eleverne får udleveret makkerkortet til uge 1, Gentaget læsning, og det gennemgås af læreren.
Eleverne arbejder sammen to og to om ”Gåseurten” af H.C. Andersen eller en anden fiktionstekst til 7. eller 8. 
klasse. De bruger makkerkortet og skiftes til at være hhv. ældre og yngre makker. Læreren samler op på spørgs-
mål til den gentagne læsning.
Eleverne skal have forklaret, at gentaget læsning er en effektiv metode til at blive en mere flydende læser, fordi 
man får mulighed for at øve sig på de samme ord flere gange i træk.

Del 2: Afprøvning af ordarbejde
Eleverne får udleveret ordopgave 1 (synonymer) og arbejder sammen to og to om at finde 5 ord i ”Gåseurten”, 
som de derefter finder synonymer til. Læreren samler op på begrebet “synonym”.

Del 3: Afprøvning af tekstforståelsesopgave
Eleverne får udleveret tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) og arbejder sammen to og to om at finde overskrif-
ter til de seks afsnit i ”Gåseurten”. Læreren samler op på spørgsmål til opgavetypen.
Eleverne skal have forklaret, at opgaven med at finde overskrifter tvinger en til at tænke over, hvad der er det 
vigtigste i det afsnit, man har netop har læst – og det forbedrer læseforståelsen.

Del 4: Afprøvning af ordspil til uge 1
Eleverne får udleveret spillet og en mønt, og de spiller nu sammen to og to.

Ad 7) Introduktion af makkerbogen
Eleverne introduceres til den fælles makkerbog, som den ældre makker medbringer til hver session. Den ældre 
makker får på kurset tid til at skrive en præsentation af sig selv i makkerbogen og gøre plads til, at den yngre 
makker skriver sin præsentation i den første læsemakkersession. Makkerbogen er derefter primært et redskab 
til den løbende evaluering, og der er udarbejdet et ark med de konkrete læringsmål, som den ældre makker kan 
tage frem undervejs og evaluere ud fra. Se bilag J. 

Ad 8) Gennemgang af de første tre sessioner
Programmet for de første tre sessioner gennemgås, så alle ved, hvad de skal. 

Strukturen for de første tre sessioner:
A. De præsenterer hinanden i makkerbogen - og bog udvælges (kun 1. gang) ca. 10 min.
B. Valgte fiktionsbog genlæses ca. 5 min. (kun session 2 og 3)
C. Bog læses ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 1 Gentaget læsning
D. Ordarbejde 1 (synonymer) ud fra valgte fiktionsbog ca. 5 min.
E. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) ca. 5-10 min.
F. Ordspil 1 (kun i session 3)    

I den første session bruges der en del tid på lige at lære den anden lidt at kende ved sammen at præsentere hin-
anden i makkerbogen. Så vælger de bog og går direkte til punkt C. Den ældre makker præsenterer opgaverne i 
ordarbejde og tekstforståelse, og de laves, men der spilles ikke. Der tages afsked, og den ældre makker fortæller 
kort, hvornår de ses næste gang.

I anden session starter de med at genlæse, hvorefter de læser videre med brug af makkerkortet. Den ældre 
makker får den yngre til at forklare, hvad et synonym er, og de laver opgaven i ordarbejde. Så forklarer den yngre 
makker, hvorfor det er en god idé at lave overskrifter, og de laver opgaven i tekstforståelse. Til sidst evaluerer de 
sammen dagens arbejde i makkerbogen (se kapitel 7).

I tredje session starter de igen med at genlæse, hvorefter de læser videre med brug af makkerkortet. Hvis der 
er behov for det, forklares synonym endnu en gang, inden ordarbejdsopgaven laves. Så laver de tekstforståel-
sesopgaven, og spiller ordspil 1. Til sidst kan de evaluere den yngre makkers grad af målopfyldelse ved hjælp af 
evalueringsarket “Løbende evaluering af læringsmål”, som sættes bag i makkerbogen. Når det er gjort, evaluerer 
de lige som sidst dagens arbejde i makkerbogen. 

Ad 9) Opsamling og spørgsmål
Der samles op på praktiske spørgsmål, og læreren sikrer sig, at alle ved præcis, hvad de skal, de første tre gange 
de mødes med deres makker.
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7. Læsemakkersessioner

I det følgende introduceres alt vedrørende læsemakkersessionerne, og der gennemgås eksempler på to læsemak-
kersessioner. 

Grundstruktur
Ved hver session skal makkerparrene sammen læse i enten en fiktionstekst eller i en fagtekst, som angivet på over-
sigten i kapitel 3. 

En læsemakkersession består af følgende elementer:
1. Genlæsning af tidligere bøger (5 min.)
2. Læsning af ny tekst med brug af makkerkort (15 min.)
3. Ordarbejde: Afkodningsopgave eller sprogforståelsesopgave (5 min.)
4. Tekstforståelsesopgave (5 – 10 min.)
5. Evt. sprogspil eller udfordringsopgave
6. Evaluering i makkerbog (10 min.)

Makkerparret starter læsemakkersessionen med at vælge en passende bog fra en af bogkasserne, som de derefter 
skal læse i. Det er denne bog, der afgør niveauet. Til hjælp har de nogle makkerkort, der fortæller dem, hvad de skal 
gøre før, under og efter læsningen (læs mere om makkerkortene nedenfor). Når de har læst, skal de sammen løse 
et antal opgaver. Den første opgave har altid fokus på ordarbejde; enten i form af en afkodningsopgave eller i form 
af en sprogforståelsesopgave. De ord, de skal arbejde med, skal de finde i den tekst, de netop har læst sammen. 
Derefter er der en tekstforståelsesopgave, der ligeledes skal kobles på den tekst, de har læst.

Makkerparrene arbejder med et makkerkort en til to uger ad gangen og med en ordopgave og en tekstforståelsesop-
gave en uge ad gangen. Se oversigten til sidst i dette kapitel. Både makkerkort og opgaver er målrettet enten fikti-
ons- eller fagtekster. Hvis de har tid, er der til nogle af læsemakkersessionerne udarbejdet diverse spil, der primært 
retter sig mod en udvidelse af ordforrådet. Disse spil er især tænkt til de uger, hvor der er tre sessioner. Derudover 
er der udarbejdet udfordringsopgaver til de særligt hurtige, se bilag l. Som afslutning på sessionen noterer læse-
makkerne i deres makkerbog, hvad de har arbejdet med.

Dansklæreren i 3. klasse og den deltagende dansklærer eller pædagog i 7. eller 8. klasse hjælper under læsemakker-
sessionerne.

Eksempler på læsemakkersessioner 
Da læsemakkersessioner er bygget op efter samme koncept, beskrives her to eksempler på sessioner; en hvor de 
påbegynder et nyt makkerkort, og en hvor de fortsætter arbejdet med et makkerkort.

Læsemakkersession 9 (hvor der præsenteres ny teksttype, nyt makkerkort og nye opgaver)
A. En fagbog vælges, og der læses ca. 15 min. – med brug af makkerkortet uge 4-5 Læs og stil spørgsmål
B. Ordarbejde 4 (to konsonanter i forlyd) ud fra valgte fagbog ca. 5 min.
C. Tekstforståelsesopgave 4 (kolonnenotat) ca. 5-10 min
D. Skriv i makkerbog ca. 10 min. 

Ad A) Den ældre makker fortæller, at de i de næste to uger skal arbejde med fagtekster, og at fagtekster adskiller 
sig fra fiktion ved ofte at have et mere krævende ordforråd, ved at have et anderledes layout og ved at være struk-
tureret på en anden måde end fiktion, der ofte er kronologisk fortalt. Den ældre makker forsøger at få den yngre på 
banen med dennes erfaringer med at læse fagtekster - er det sjovt, svært, kedeligt, nemt? Læsemakkerne vælger 
nu en fagtekst på et passende niveau, der ser interessant ud.

Den ældre makker introducerer det nye makkerkort Læs og stil spørgsmål og fortæller både, hvad de skal gøre, før 
de læser, og hvad de skal gøre, mens de læser (det er bedst, hvis den ældre makker kan sige det med egne ord). 
Den ældre makker sikrer sig, at den yngre forstår, hvad det går ud på, og de læser nu på skift op, mens den anden 
stiller spørgsmål, som oplæseren svarer på. 
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Ad B) Den ældre makker præsenterer den nye opgave i ordarbejde, hvor de i den yngre makkers bog skal finde 
ord med to konsonanter i forlyd. Den ældre makker sikrer sig, at den yngre er helt med på, hvad der er konso-
nanter. Derefter finder de ordene, og den ældre makker hjælper med at dele dem, som vist i opgaven, hvis der er 
behov for det. 

Ad C) Den ældre makker præsenterer nu den nye opgave i tekstforståelse. Han/hun forklarer, hvad et kolon-
nenotat er, og at det er godt at bruge, fordi det er vigtigt for forståelsen, at man forholder sig aktivt til det, man 
læser. Derefter udfyldes kolonnenotatet, og den ældre makker hjælper i det omfang, der er behov for det.

Ad D) Den ældre makker finder makkerbogen frem, og de evaluerer sammen dagens arbejde ved at skrive lidt til 
følgende spørgsmål: 

 � Hvad har vi lavet?
 � Hvor meget nåede vi?  
 � Hvad synes vi om bogen, vi læser?
 � Hvordan fungerede opgaverne? Var de svære, nemme, sjove…?
 � Arbejdede vi koncentreret hele sessionen? 
 � Hvordan har stemningen og humøret været?
 � Skal vi læse videre i bogen hjemme? Eller andet hjemmearbejde?

Makkerparret kan tale om og krydse af på arket “Løbende evaluering af læringsmål”.

Hvis man har aftalt et system, hvor den ældre makker giver stjerner for arbejdsindsatsen, vurderes denne, og der 
gives mellem en og fem stjerner. Den ældre makker siger nu tak for i dag og repeterer for den yngre, hvornår de 
ses næste gang.

Læsemakkersession 18 (hvor der arbejdes videre med samme makkerkort og samme opgaver)
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 6-7 De fire roller
C. Ordarbejde 7 (positive og negative ord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 7 (tekstbånd) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil
F. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

Ad A) Særligt svære eller spændende afsnit, der blev læst ved sidste session, genlæses nu med større præcision 
og højere tempo.

Ad B) Den ældre makker får den yngre til at repetere arbejdsgangen i makkerkortet De fire roller, og de læser 
videre i bogen fra sidst (med mindre de blev færdige og skal vælge en ny) med brug af makkerkortet De fire 
roller. Når de har læst, repeterer de sammen, hvorfor det er en god ide at arbejde med at stille spørgsmål, finde 
svære ord og at samle op.

Ad C) Den ældre makker får den yngre makker til at forklare sig opgaven “Ordarbejde 7”, hvor der skal findes 
positive og negative ord, og de løser sammen opgaven med at finde fem nye positive og negative ord. 

Ad D) Den ældre makker får den yngre makker til at forklare sig opgaven ”Tekstforståelse 7”, hvor der arbejdes 
med tekstbånd, og de løser sammen opgaven. 

Ad E) Den ældre makker præsenterer et nyt ordspil og sikrer sig, at den yngre makker har styr på relevante 
begreber. Hvis den yngre makker er usikker, starter den ældre makker og viser, hvordan man gør.

Ad F) Den ældre makker finder makkerbogen frem, og de evaluerer sammen dagens arbejde ved at skrive lidt til 
følgende spørgsmål: 

 � Hvad har vi lavet?
 � Hvor meget nåede vi?  
 � Hvad synes vi om bogen, vi læser?
 � Hvordan fungerede opgaverne? Var de svære, nemme, sjove…?
 � Arbejdede vi koncentreret hele sessionen? 
 � Hvordan har stemningen og humøret været?
 � Skal vi læse videre i bogen hjemme? Eller andet hjemmearbejde?
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Makkerparret kan tale om og krydse af på arket “Løbende evaluering af læringsmål”.
Hvis man har aftalt et system, hvor den ældre makker giver stjerner for arbejdsindsatsen, vurderes denne, og der 
gives mellem en og fem stjerner. 

Den ældre makker siger nu tak for i dag og repeterer for den yngre, hvornår de ses næste gang.

Makkerkort
Der er udviklet 6 læsemakkerkort, der bruges, når læsemakkerne læser bøger sammen i sessionerne. Kortene er 
udviklet som et bogmærke, og idéen er, at læsemakkerparrene skal gøre noget -  før, under og efter de læser bøger. 

Makkerkortene repræsenterer forskellige læsemåder og forskellige læseteknikker, der er afhængige af, om der 
læses fiktionstekster eller fagtekster. 

Før læsning handler det om at skabe forforståelse og samtale om, hvad bogen eller de næste kapitler mon handler 
om. Under læsning er der fokus på en læsemåde og på, hvordan den ældre makker skal hjælpe den yngre makker 
med at læse. Efter læsningen skal der arbejdes med ord og med tekstforståelse ud fra udleverede opgaver.

Ved hver supervisionsgang introduceres der et nyt makkerkort for de ældre makkere, som de skal bruge i de kom-
mende uger.

Følgende kort er udarbejdet til 3. klasse:
1. Gentaget læsning, der træner præcisionslæsning (til læsning af fiktion)
2. Tandemlæsning, der træner sikker afkodning og korrektivt feedback (til læsning af fiktion)
3. FIF- læsning, der træner informationssøgning (til læsning af fagtekster)
4. Fire roller, der træner aktiv læseforståelse (til læsning af fiktion)
5. Feedback ved højtlæsning, der træner korrektivt feedback (til læsning af fakta)
6. Læs og stil spørgsmål, der træner læseforståelse (til læsning af fagtekster)

Makkerbog
Makkerbogen skal primært bruges som et løbende evalueringsredskab til intern brug for makkerparret. Hvert 
makkerpar får udleveret en makkerbog, som kan være et almindeligt kladdehæfte eller med fordel en lidt pænere 
notesbog, da sidstnævnte vil gøre bogen til noget særligt. Den ældre makker er undervejs ansvarlig for, at bogen er 
med til læsemakkersessionerne, at der skrives i bogen, og at den udfyldte makkerbog afspejler deres samarbejde i 
forløbet.  

Den ældre makker begynder allerede på det 3 timers introduktionskursus at skrive i makkerbogen, hvor han/hun 
præsenterer sig selv og gør plads i bogen til, at den yngre makker på første læsemakkersession også kan skrive om 
sig selv. De kan fx her skrive om deres familie, deres fritidsinteresser, deres yndlings-sport/mad/dyr/fag/tv-pro-
gram/musikgruppe eller lign., og fx om det værste og det bedste de ved.

Undervejs i forløbet skal der i slutningen af hver læsemakkersession samles op på dagens arbejde og noteres i mak-
kerbogen. Her kan makkerparret sammen notere, hvad der er blevet arbejdet med, og hvordan det er gået. De kan 
aftale et system, hvor der gives stjerner eller klistermærker for arbejdsindsatsen. Følgende spørgsmål bør besvares:

 � Hvad har vi lavet? Hvor meget nåede vi? Hvor mange sider læste vi?
 � Hvad synes vi om bogen, vi læser?
 � Hvordan fungerede opgaverne? Var de svære, nemme, sjove…?
 � Arbejdede vi koncentreret hele sessionen? Evt. stjerner for indsats.
 � Hvordan har stemningen og humøret været?
 � Skal vi læse videre i bogen hjemme? Eller andet hjemmearbejde?
 � I hvor høj grad har vi opnået målene for opgaverne? 

Det sidste spørgsmål er især relevant lige før en ny supervisionsgang, hvor nye opgaver præsenteres. Til denne 
brug er der som før beskrevet udarbejdet et skema til løbende evaluering af læringsmål, som de også kan sætte 
ind i deres makkerbog, se “Løbende evaluering af læringsmål” bilag J. Her kan de undervejs tale om, i hvilken grad 
de mener at mestre de forskellige strategier, og notere, i hvilken grad de har opnået målet. Ideelt set går eleven i 
forhold til hvert enkelt mål fra det røde felt hele tiden i retning mod det grønne felt og ender med et kryds i det helt 
grønne felt.
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Ved forløbets afslutning skal der produceres en afslutningsside i makkerbogen, hvor hele forløbet evalueres, og 
der indsættes/tegnes et diplom for indsatsen. Se mere om dette i afsnittet “Afslutning på forløb”, kap. 10. Til sidst 
får den yngre makker makkerbogen med hjem.

Udfordringsopgaver til de hurtige
Hvis et makkerpar er hurtigt færdige med opgaverne, bør læreren lige tjekke, om opgaverne er grundigt besva-
ret. Hvis de er det, så er der udarbejdet nogle udfordringsopgaver. 

Eleverne kan naturligvis læse videre i deres bog med et af deres makkerkort. Eller de kan spille et af de tidligere 
anvendte spil. Eller de kan som noget helt tredje arbejde med en af de fem udfordringsopgaver, som findes i 
bilag I:

 � En tidslinje over en bog. Denne opgave er bedst til fiktionsbøger, og målet er at få overblikket over en tekst.
 � Et trædiagram over en bog. Denne opgave er bedst til fagbøger, og målet er også her at få overblikket over 

en tekst.
 � En læsemakkerhistorie. I denne opgave skal læsemakkerparret sammen skabe en historie, efter at de har ud-

valgt nogle ord. Målet er her at kunne overføre deres viden om tekster til selv at kunne producere en historie.
 � En sætningshistorie. I denne opgave skal læsemakkerparret skiftes til at skrive en sætning og dermed skabe 

en historie. Målet er, at eleverne kan sammenkæde sætninger og blive opmærksom på tekstbånd og sæt-
ningsforbindere.

 � Produktion af et ordspil. I denne opgave skal eleverne sammen fremstille et ordspil, der senere kan afprøves 
af andre læsemakkerpar. Målet er her, at eleverne kan samtale om ords betydning eller orddannelse, og at de 
kan samarbejde om en produktion.

Hvilken af de forskellige udfordringsopgaver, man vælger, er helt op til læreren og/eller læsemakkerparret.

Oversigt over supervisionsgange og indhold i læsemakkersessioner
I nedenstående skema kan man i oversigtsform se indholdet i kurset for de ælde makkere, de 5 supervisionsgan-
ge og de 26 læsemakkersessioner. Kurset for de ældre makkere er uddybet i kapitel 6, de 5 supervisionsgange 
uddybet i kapitel 8, og eksempler på læsemakkersessioner er beskrevet tidligere i dette kapitel. For overskuelig-
hedens skyld er aktiviteter, der udelukkende er for 7. eller 8. klasse (dvs. kurset og supervisionsgangene), skrevet 
med blåt.

Opgaver

Kursus for de ældre makkere
Intro til: Læsemakkerkoncep-
tet
Mål for 8.klasserne
Begrebet ”læsning”
Emotionel og faglig support, 
fokus på feedback
Tekstvalg, feedback og mak-
kerkort
Intro til makkerbog
Intro til de første tre sessioner 

Makkerkort: Gentaget læsning – afprøves på fx ”Gåseurten”
Ordarbejde 1 (synonymer) ud fra ”Gåseurten”
Tekstforståelse 1 (overskrifter) afprøves på ”Gåseurten”
Ordspil 1
Præsentation i makkerbog

1. uge
Læsemakkersession
1, 2, 3

Læsemakkersessioner:
A. De præsenterer hinanden i makkerbogen - og bog udvælges (kun 1. gang) ca. 10 min
B. Valgte fiktionsbog genlæses ca. 5 min. (kun session 2 og 3)
C. Bog læses ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 1 Gentaget læsning
D. Ordarbejde 1 (synonymer) ud fra valgte fiktionsbog ca. 5 min.
E. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) ca. 5-10 min.
F. Ordspil 1 (kun i session 3)
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2. uge
Supervision 1

Læsemakkersession 
4, 5

Supervision 1: Erfaringsudveksling, om teksters sværhedsgrad, om opgaveudvikling, 
introduktion til nyt makkerkort, ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse  

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 2-3 Tandemlæsning
C. Ordarbejde 2 (stavelser) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 2 (tid og sted) ca. 5 -10 min.
E. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

3. uge 
Læsemakkersession
6, 7, 8

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 2-3 Tandemlæsning
C. Ordarbejde 3 (antonymer) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 3 (tegning) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil (primært til session 8)
F. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

4. uge
Supervision 2

Læsemakkersession
9, 10

Supervision 2: Erfaringsudveksling, intro til fagtekster, om positiv stemning, introduktion 
til nyt makkerkort, ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse 

Læsemakkersessioner:
A. En fagbog vælges, og der læses ca. 15 min. – med brug af makkerkortet uge 4-5 
FIF-læsning
B. Ordarbejde 4 (to konsonanter i forlyd) ud fra valgte fagbog ca. 5 min.
C. Tekstforståelsesopgave 4 (kolonnenotat) ca. 5-10 min.
D. Skriv i makkerbog ca. 10 min. 

5. uge
Læsemakkersession 
11, 12, 13

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 4-5 FIF-læsning
C. Ordarbejde 5 (ordkort) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 5 (tørresnor) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil (primært til session 13)
E. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

6. uge
Supervision 3
Læsemakkersession 
14, 15

Supervision 3: Erfaringsudveksling, om opmærksomhed, introduktion til nyt makkerkort, 
ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse 

Læsemakkersessioner:
A. En fiktionsbog vælges, og der læses ca. 15 min. – med brug af makkerkortet uge 6-7 
Fire roller
B. Ordarbejde 6 (ordklasser) ud fra valgte fagbog ca. 5 min.
C. Tekstforståelsesopgave 6 (meddigtning) ca. 5-10 min.
D. Skriv i makkerbog ca. 10 min. 

7. uge
Læsemakkersession
16, 17, 18

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 6-7 De fire roller
C. Ordarbejde 7 (positive og negative ord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 7 (tekstbånd) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil (primært til session 18)
F. Skriv i makkerbog ca. 10 min.
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8. uge
Supervision 4

Læsemakkersession
19, 20

Supervision 4: Erfaringsudveksling, om sproglig udvikling, introduktion til nyt makkerkort, 
ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse 

Læsemakkersessioner:
A. En fagbog vælges, og der læses ca. 15 min. – med brug af makkerkortet uge 8-9 Feed-
back ved højtlæsning
B. Ordarbejde 8 (abstraktionsstiger) ca. 5 min.
C. Tekstforståelsesopgave 8 (informationskort) ca. 5 -10 min.
D. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

9. uge
Læsemakkersession
21, 22, 23

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 8-9 Feedback ved 
højtlæsning
C. Ordarbejde 9 (sammensatte ord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 9 (spørgsmål) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil (primært til session 23)
F. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

10. uge
Supervision 5

Læsemakkersession
24, 25

Supervision 5: Erfaringsudveksling, om respekt for hinanden, introduktion til nyt mak-
kerkort, ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse og om afslutning på 
forløbet. 

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15. min. - med brug af makkerkort uge 10 Læs og stil spørgs-
mål
C. Ordarbejde 10 (hverdagsord, førfaglige ord og fagord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 10 (tankesky) ca. 5 -10 min.
E. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

11. uge
Læsemakkersession
26 (afslutning)

Læsemakkersession/ afslutning på forløbet:
A. Forløbet evalueres i makkerbog (se kap. 10)
B. Diplom tegnes / skrives
C. Der spilles evt. et selvvalgt ordspil
D. Der siges pænt farvel
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8. uge
Supervision 4

Læsemakkersession
19, 20

Supervision 4: Erfaringsudveksling, om sproglig udvikling, introduktion til nyt makkerkort, 
ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse 

Læsemakkersessioner:
A. En fagbog vælges, og der læses ca. 15 min. – med brug af makkerkortet uge 8-9 Feed-
back ved højtlæsning
B. Ordarbejde 8 (abstraktionsstiger) ca. 5 min.
C. Tekstforståelsesopgave 8 (informationskort) ca. 5 -10 min.
D. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

9. uge
Læsemakkersession
21, 22, 23

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15 min. – med brug af makkerkort uge 8-9 Feedback ved 
højtlæsning
C. Ordarbejde 9 (sammensatte ord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 9 (spørgsmål) ca. 5 -10 min.
E. Ordspil (primært til session 23)
F. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

10. uge
Supervision 5

Læsemakkersession
24, 25

Supervision 5: Erfaringsudveksling, om respekt for hinanden, introduktion til nyt mak-
kerkort, ny opgave til ordarbejde og ny opgave til tekstforståelse og om afslutning på 
forløbet. 

Læsemakkersessioner:
A. Bog genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bog ca. 15. min. - med brug af makkerkort uge 10 Læs og stil spørgs-
mål
C. Ordarbejde 10 (hverdagsord, førfaglige ord og fagord) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 10 (tankesky) ca. 5 -10 min.
E. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

11. uge
Læsemakkersession
26 (afslutning)

Læsemakkersession/ afslutning på forløbet:
A. Forløbet evalueres i makkerbog (se kap. 10)
B. Diplom tegnes / skrives
C. Der spilles evt. et selvvalgt ordspil
D. Der siges pænt farvel

Supervision af de ældre makkere er essentielt for projektets succes. For det første skal eleverne vide, hvad de skal 
arbejde med i læsemakkersessionerne, for det andet skal de forstå, at de selv kan lære af forløbet, og for det tredje 
skal de have redskaber til at skabe et godt, positivt læringsmiljø. 

Det første aspekt, dvs. hvad de skal arbejde med, gennemgås for dem på de enkelte supervisionsgange, se oversigt 
senere i kapitlet. Det andet aspekt, dvs. hvorfor eleverne i 7. eller 8. klasse skal arbejde med dette, er integreret i 
programmet for det indledende kursus for de ældre makkere. Det tredje aspekt, hvordan og hvorfor de skal skabe et 
godt læringsmiljø, indgår i såvel supervisionsgangene som i det indledende kursus og beskrives nærmere herunder. 

Vejen til et godt læringsmiljø
Der tages udgangspunkt i Robert C. Piantas forskning i læringsfremmende adfærd. Modellen herunder er en bear-
bejdet udgave af hans model, der illustrerer en værktøjskasse med tre dimensioner, hvor vi har udeladt dimensionen 
“klasseledelse”, da dette ikke er relevant for et makkerpar. 

 

Figur Emotionel og faglig support.

Den overordnede model præsenteres på kurset for de ældre makkere, og elementet feedback gennemgås. 

Emotionel support refererer til den support, den ældre makker skal yde for at opnå en tryg og støttende relation til 
den yngre makker. Det optimale er, hvis de sammen oplever en glæde og interesse i at lære.

Den positive stemning er vigtig for at skabe motivation for at lære og lyst til at deltage i aktiviteterne. Følgende råd kan 
gives til de ældre makkere omkring positiv stemning:

 � Vær selv glad og positiv
 � Udvis engagement
 � Kom med positive kommentarer til din makker
 � Lær din makker at kende
 � Opmuntr til videre arbejde
 � Tænk over, hvordan noget negativt kan vendes til noget positivt

Opmærksomhed på sin makkers humør og årsag til dette er vigtig for at skabe en god relation, hvor begge tør ud-
trykke deres følelser og tanker. Det er læringsfremmende at have et trygt miljø. Følgende råd kan gives til de ældre 
makkere omkring opmærksomhed:

 � Forstå din makkers verden
 � Anerkend evt. forskelle mellem jer
 � Giv jer tid til at snakke, hvis der er problemer, dog må det ikke tage overhånd
 � Lyt til din makker, og tag spørgsmål alvorligt

8. Supervision for de 
ældre makkere
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Respekt for hinanden er vigtig, da den yngre og den ældre makker kan have forskellige opfattelser af bogen og op-
gaverne og forskellige perspektiver på problemstillinger. Det er berigende at lære andres holdninger og livsanskuel-
ser at kende. Følgende råd kan gives til de ældre makkere omkring respekt for hinanden:

 � Undersøg og lyt til hinandens forslag og opfattelser
 � Vær fleksibel over for din makkers idéer 
 � Vælg bøger, som interesserer din makker
 � Lav aftaler, der sikrer enighed

Faglig support handler om at støtte elevens læring ved hele tiden at have fokus på, hvordan man via feedback, 
sproglig modellering og udvikling af opgaver kan udfordre eleven.

Opgaveudvikling hjælper den yngre makker til en bredere og en dybere forståelse af det faglige stof. Følgende råd 
kan gives til de ældre makkere omkring opgaveudvikling:

 � Stil krav i opgaveløsningen, der passer til din makkers faglige niveau; hvis opgaven er for svær, skal du tænke, 
hvordan den kan gøres lettere. Hvis den er for let, skal du gøre det modsatte

 � Få din makker til at forbinde nye opgaver/ny viden med tidligere opgaver/ eksisterende viden
 � Opmuntr din makker til at bruge sin sunde fornuft; hvad tror makkeren/hvad er logisk?

Sproglig udvikling sigter mod at udvikle den yngre makkers ordforråd og generelle sproglige kompetence. Følgen-
de råd kan gives til de ældre makkere omkring sproglig udvikling: 

 � Få din makker til at tale meget, f.eks. ved at stille åbne spørgsmål
 � Brug gerne ord, der er nye for din makker, men brug dem i en sammenhæng, hvor betydningen fremgår
 � Få din makker til at forklare, hvordan han/hun er nået til et givent resultat

Feedback sigter mod at udvide den yngre makkers forståelse og at opmuntre ham/hende til at bidrage. Følgende 
råd kan gives til de ældre makkere omkring feedback:

 � Vær konkret i dine tilbagemeldinger: hvad er rigtigt/godt, og hvad er mindre godt 
 � Støt din makker, hvis han/hun har svært ved at svare; giv fx tre mulige svar, din makker kan vælge imellem
 � Opmuntr din makker til at blive ved med at prøve

Opbygning af supervisionsgange
De seks supervisionsgange er bygget op på følgende måde: 
1. Opsamling på de foregående sessioner (ca. 10 min.)
2. Introduktion til evt. ny teksttype og til et element fra modellen emotionel og faglig support (ca. 10 min.)
3. Introduktion og afprøvning af et nyt makkerkort (ca. 5 min.)
4. Afprøvning af opgaver i ordarbejde (ca. 8 min.)
5. Afprøvning af tekstforståelsesopgaver (ca. 8 min.)
6. Gennemgang af de næste læsemakkersessioner indtil næste supervisionsgang (ca. 5 min.) 

Ad 1) Opsamling på de foregående sessioner:
Eleverne får 5 minutter i grupper af fire til at udveksle erfaringer fra de første tre sessioner. Hver gruppe vælger 
en god oplevelse og en situation, som de gerne vil have lærerens tilbagemelding på. Grupperne fremlægger i 
plenum, og læreren giver feedback. Læreren husker eleverne på arbejdet med makkerbogen. Eleverne bliver 
informeret om, at de skal i gang med en ny tekst, fx en fagbog i den følgende uge – selvom de måske ikke er 
færdige med den anden bog. 

Ad 2) Introduktion til evt. ny teksttype og til et element fra modellen Emotionel og faglig support:
Hver supervisionsgang uddybes der et af områderne “emotionel support” eller “faglig support” fra modellen be-
skrevet først i dette kapitel. Se hvilken support, der er i fokus i nedenstående oversigt over supervisionsgangene.

Første gang eleverne skal introduceres til en ny teksttype, kan der alt efter teksttype med fordel lægges vægt på 
følgende aspekter i supervisionen: 
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Teksters sværhedsgrad (1. supervision): Tal med eleverne om, hvordan man kan se, om en tekst er let eller svær. 
Introducer evt. lix-tal, tal om mængden af illustrationer, om antallet af almindelige, hyppige ord og fagord mm.

Fagtekst (2. supervision): Repeter forskellen på fiktionsbøger og fagbøger; især fagbøgers forhold til fakta, den 
anderledes komposition (ofte ikke struktureret kronologisk) og layout (indholdsfortegnelse, faktabokse, stikordsre-
gister) samt det udfordrende ordforråd (mange abstrakte begreber).

Fiktion og inferens (3. supervision): Repeter forskellen på fagbøger og fiktionsbøger; især at der i fiktionstekster 
er en fortæller, og at fiktionstekster ikke er forpligtede på virkeligheden. Tal også om, at forfattere til fiktionsbøger 
ofte med vilje tilbageholder oplysninger, så læseren selv må på banen og ud fra hints i teksten sammenstykke, hvad 
der er sket, og hvad personerne tænker og føler. Inferensdannelse, som er et finere ord for at læse mellem linjerne, 
handler i fiktionsbøger meget ofte om personernes motiver og følelser. 

Ad 3-5) Afprøvning af makkerkort og opgaver:
Ved hver supervisionsgang introduceres nye makkerkort, opgaver og spil til de næste sessioner med de yngre 
makkere:

Makkerkort: Eleverne får udleveret makkerkortet, og det gennemgås af læreren. Eleverne arbejder sammen to og to 
med en tekst beregnet for 7. eller 8. klasse. De bruger makkerkortet og skiftes til at være hhv. ældre og yngre mak-
ker. Læreren samler op på eventuelle spørgsmål til sidst. Eleverne skal have forklaret, hvilken betydning makkerkor-
tet har i forhold til at styrke læringsprocessen - at lære at forstå tekster. 

Afprøvning af opgaver i ordarbejde: Eleverne får udleveret opgaverne i ordarbejde for den kommende periode. De 
arbejder sammen to og to om dem med udgangspunkt i en tekst beregnet for 7. eller 8. klasse. Eleverne skal have 
forklaret, hvilken betydning opgaverne har for at blive en mere sikker afkoder og/eller opnå en større ordforståelse. 

Afprøvning af tekstforståelsesopgaver: Eleverne får udleveret opgaverne i tekstforståelse for den kommende perio-
de. De arbejder sammen to og to om dem med udgangspunkt i en tekst beregnet for 7. eller 8. klasse. Eleverne skal 
have forklaret, hvilken betydning opgaverne har for at give læseren en bedre forståelse af tekster.

Afprøvning af spil: Hvis tid afprøver eleverne den kommende periodes spil, men ellers er spillene udformet, så de er 
selvinstruerende.

Ad 6) Gennemgang af de næste læsemakkersessioner indtil næste supervisionsgang
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Intro til teksttyper
Emotionel eller 
faglig support

Makkerkort og opgaver Forslag til tekster, 8. klasse kan 
øve sig på

1. supervision Om teksters svær-
hedsgrad
Support: Opgaveud-
vikling

Makkerkort uge 2-3 Tandemlæsning
Ordarbejde 2 + 3 (stavelser + antonymer)
Tekstforståelse 2 + 3 (tid og sted + tegning)

Afprøv opgaverne på:
 
Den gamle mand fra Læseraketten eller 
anden kort novelle for 7. eller 8. klasse.

2. supervision Intro til fagtekster
Support: Positiv 
stemning

Makkerkort uge 4-5 FIF-læsning
Ordarbejde 4 +5 (to konsonanter i forlyd + ordkort)
Tekstforståelse 4 + 5 (kolonnenotat + tørresnor)

Afprøv opgaverne på:

Geografi- eller biologitekst beregnet 
til 7. eller 8. klasse, fx fra deres egne 
geografi- eller biologibøger

3. supervision Intro til fiktion og 
inferens
Support: Opmærk-
somhed

Makkerkort uge 6-7 Fire roller
Ordarbejde 6 + 7 (ordklasser + positive og negative 
ord)
Tekstforståelse 6 + 7 (meddigtning + tekstbånd)

Afprøv opgaverne på:

Shake af Christina Hesselholdt eller 
anden kort novelle for 7. eller 8. klasse.

4. supervision Support: Sproglig 
udvikling

Makkerkort uge 8-9 Feedback ved højtlæsning 
Ordarbejde 8 + 9 (abstraktionsstiger + sammensatte 
ord
Tekstforståelse 8 + 9 (informationskort+ spørgsmål)

Afprøv opgaverne på: 

Historie- eller kristendomstekst be-
regnet til 7. eller 8. klasse, fx fra deres 
egen historiebog 

5. supervision Support: Respekt for 
hinanden 
Om afslutningen 
Slutevalueringen for 
makkerparret

Makkerkort uge 10 Læs og stil spørgsmål 
Ordarbejde 10 (hverdagsord, førfaglige ord og 
fagord)
Tekstforståelse 10 (tankesky)

Afprøv opgaverne på:

Historie- eller kristendomstekst be-
regnet til 7. eller 8. klasse, fx fra deres 
egen historiebog

Oversigt over indhold i supervisionsgange
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9. Progressionsmålinger

Alle elever i 3. klasse kan gennemføre en progressionsmåling før og efter forløbet. Hver progressionsmåling består 
af 20 opgaver, og alle målingerne er bygget op på samme måde. Eleverne vil blive prøvet i de samme emner, men 
de enkelte opgaver er forskellige fra måling til måling. Det tager minimum 20 minutter at gennemføre en progressi-
onsmåling. 

Når eleverne har svaret på alle 20 opgaver, genereres et resultat på hhv. individ- og klasseniveau, som dansklæreren 
modtager. Dansklæreren skal bruge målingerne til feedback til den enkelte elev om dennes faglige fremgang.

Læs mere om progressionsmålingerne i vejledningen fra VIA University College: Progressionsmålinger til 3. og 5. 
klasse i læsemakkerforløbet.
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10. Afslutning på forløbet

Det er vigtigt i et læsemakkerforløb at markere afslutningen og at sige pænt farvel, selvom det naturligvis fortsat 
er tilladt (og en god idé) at hilse på hinanden på gangene. Afslutningen kan ske på flere måder, og de ældre 
makkere kan på sidste supervisionsgang komme med forslag til dette. 

Makkerbogen skal afsluttes; gerne med et diplom til den yngre makker for at have gennemført forløbet med 
succes. Diplomet kan den ældre makker selv tegne, eller det kan skrives i en skabelon på nettet og printes ud for 
derefter at blive sat ind i makkerbogen.

Derudover skal hele forløbet evalueres med slutevalueringsarkene i bilag K indeholdende følgende mål for hhv. 3. 
og 7. eller 8. klasse. Her farver man på termometret, i hvor høj grad man synes, at man har udviklet sig.

Mål for de yngre makkere:
 � Jeg har idéer til, hvad jeg kan gøre, inden jeg læser en tekst, for bedre at kunne forstå den (Forberedelse)
 � Jeg er blevet bedre til at læse ord hurtigt og sikkert (Afkodning)
 � Jeg kan opdele ord i stavelser og morfemer (Afkodning)
 � Jeg er blevet bedre til at forstå betydningen af ord i tekster (Sprogforståelse)
 � Jeg kan finde over- og underbegreber til ord (Sprogforståelse)
 � Jeg har redskaber til at forbedre min forståelse af en tekst (Tekstforståelse)
 � Jeg har viden om ord, der binder teksten sammen” (Tekstforståelse)
 � Jeg har fået større tro på, at jeg kan læse svære tekster (Personlige/sociale mål)
 � Jeg er blevet bedre til at samarbejde med en ældre makker (Personlige/sociale mål)
 � Jeg har fået lyst til at læse mere (Personlige/sociale mål)

Mål for de ældre makkere:
 � Jeg kan vurdere en teksts sværhedsgrad, og jeg har viden om førlæsestrategier (Forberedelse)
 � Jeg har redskaber til at forstå ord og udtryks betydning i tekster (Sprogforståelse)                 
 � Jeg kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten (Tekstforståelse)
 � Jeg kan sætte tekster i relation til egne erfaringer (Sammenhæng)
 � Jeg kan påtage mig ansvaret for at gennemføre forløbet (Personlige/sociale mål)
 � Jeg er tydelig og præcis i min kommunikation med min makker (Personlige/sociale mål)
 � Jeg er en god rollemodel (Personlige/sociale mål)
 � Jeg kan samarbejde med en yngre makker (Personlige/sociale mål)
 � Jeg er tolerant over for andres forskelligheder (Personlige/sociale mål)
 � Jeg har lyst til at læse (Personlige/sociale mål)

Afslutningen skal være hyggelig, evt. med saftevand og kage. Makkerparrene kan læse lidt videre i deres bog og 
spille deres bedste spil. 



10. Afslutning på forløbet Bilag
A. Diasshow til kursus for de ældre makkere
B. Tekster til kursus for de ældre makkere og supervisionsgange
C. Liste med begreber, som de ældre makkere bør kende før forløbet
D. Boglister
E. 6 makkerkort
F. 10 opgaver i ordarbejde
G. 10 opgaver i tekstforståelse
H. 8 spil
I. Udfordringsopgaver
J. Løbende evaluering af læringsmål for yngre og ældre makkere
K. Slutevaluering for makkerparret
L. Eksempler på forældrebreve fra UVM
M. Progressionsmålinger før og efter forløbet



Bilag A 

Diasshow til kursus for de ældre 
makkere



Mia Graae & Elsebeth Otzen
Lektorer i dansk
Institut for Skole og Læring

Kursus 
for de 
ældre 
makkere

(makkere med 
3. klasse)

Agenda

Institut for Skole og Læring
Mia Graae & Elsebeth Otzen

1. Hvad vil det sige at være 
læsemakker?

2. Mål for de ældre makkere

3. Begrebet "læsning"

4. Godt og positivt læringsmiljø

5. Tekstvalg og makkerkort

6. Afprøvning af opgaver

7. Intro til makkerbogen

8. De første tre sessioner

9. Opsamling og spørgsmål

Hvad vil det sige at være 
læsemakker?
Ældre makkere læser med yngre makkere

 I skal læse med 3. klasse

 2-3 gange om ugen

 I får supervision undervejs

 I er makkere, ikke undervisere

 I har ansvaret for, at forløbet gennemføres

Læsemakker - konceptet
Book Buddies fra USA

Resultater:

- Bedre læsere, både de yngre og de ældre makkere

- Sociale relationer, kendskab til hinanden på tværs af
årgange

Vi ses, læsemakker!

- Et forskningsprojekt for Undervisningsministeriet

- Afprøves i hele landet i ca. 150 klasser

- Resultaterne bliver offentliggjort

Hvornår? Hvem? Hvor?
Hvornår:
 2-3 gange om ugen, hver _____________ i 10 uger
Hvem:
 I skal læse med _____ klasse
Hvor:
 I skal være i lokale(r): ______

Første gang:________________
Sidste gang:________________ 

Læsefaglige mål for de ældre 
makkere
Jeg kan vurdere en teksts sværhedsgrad

Jeg har redskaber til at forstå ord og udtryks betydning i
tekster

Jeg kan sammenfatte informationer fra forskellige
elementer i teksten

Jeg kan sætte tekster i relation til egne erfaringer

Jeg kan forklare faglige begreber og faglige strategier til
en yngre elev

Jeg kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier
før, under og efter læsning af en tekst



Personlige og sociale mål
Jeg kan påtage mig ansvaret for at gennemføre

forløbet

Jeg er tydelig og præcis i min kommunikation med
min makker

Jeg er en god rollemodel

Jeg kan samarbejde med en yngre makker

Jeg er tolerant over for andres forskelligheder

Jeg har tiltro til egen formåen

Jeg har lyst til at læse

Ark til evaluering af mål
Ældre makkere

Hvad er læsning?

Fx ord- og 
begrebsforståelse

Fx orddeling, 
opmærksomhed 
på lyde i ord

Tekstforståelse

Godt og positivt læringsmiljø
Hvordan vil I skabe et godt makkerskab?

Hvad er en positiv stemning?

Emotionel og faglig support

Hvert område uddybes på en supervisionsgang – nu kort herom

Positiv stemning
 Vær selv glad og positiv

 Udvis engagement

 Kom med positive kommentarer til din makker

 Lær din makker at kende

 Opmuntr til videre arbejde

 Tænk over, hvordan noget negativt kan vendes til noget positivt

Eksempler på ros:

 ”Det er dejligt, at du allerede er klar til at gå”

 ”Godt, at du har husket din bog”



Opmærksomhed
 Forstå din makkers verden

 Anerkend evt. forskelle mellem jer

 Giv jer tid til at snakke, hvis der er problemer, dog må det ikke 
tage overhånd

 Lyt til din makker, og tag spørgsmål alvorligt

Eksempler på opmærksomhed:

 ”Hvordan går det med dig i dag?”

 ”Hvad skal du i weekenden?”

Respekt for hinanden
 Undersøg og lyt til hinandens forslag og opfattelser

 Vær fleksibel over for din makkers idéer 

 Vælg bøger, som interesserer din makker

 Lav aftaler, der sikrer enighed

Eksempler på respekt for hinanden:

 ”Jeg kan godt forstå, hvis du synes, denne her tekst er rigtig 
svær”

 ”Jeg synes, det er en rigtig spændende bog, du har valgt”

Opgaveudvikling
 Stil krav i opgaveløsningen, der passer til din makkers faglige 

niveau; hvis opgaven er for svær, skal du tænke, hvordan den 
kan gøres lettere. Hvis den er for let, skal du gøre det modsatte

 Få din makker til at forbinde nye opgaver/ny viden med tidligere 
opgaver/ eksisterende viden

 Opmuntr din makker til at bruge sin sunde fornuft; hvad tror 
makkeren/hvad er logisk?

Eksempler på opgaveudvikling:

 ”Jeg kan se, du er dygtig til det her, så nu laver vi lige opgaven 
lidt sværere”

 ”Skal vi ikke finde lidt flere ord, selv om der kun står 8 ord?”

Sproglig udvikling
 Få din makker til at tale meget, fx ved at stille åbne spørgsmål

 Brug gerne ord, der er nye for din makker, men brug dem i en 
sammenhæng, hvor betydningen fremgår

 Få din makker til at forklare, hvordan han/hun er nået til et givent 
resultat

Eksempler på sproglig udvikling:

 ”Hvordan kom du frem til den forklaring?”

 ”Nu stod der i teksten energikilder, der er jo mange former for 
energikilder, fx olie, kul, vind.. Kender du nogle?” 

Feedback
 Vær konkret i dine tilbagemeldinger: hvad er rigtigt/godt, og hvad 

er ikke 

 Støt din makker, hvis han/hun har svært ved at svare; giv fx tre 
mulige svar, din makker kan vælge imellem

 Opmuntr din makker til at blive ved med at prøve

Eksempler på feedback:

 ”Det gik rigtig godt med afkodningsopgaven; det er du god til”

 ”Du var virkelig god til at læse op i dag; følte du ikke også selv 
det?”

Hvis ikke..
Hvis din makker ikke vil samarbejde omkring opgaverne:

 Tal om, at forløbet vil gøre den yngre makker til bedre
læser

 Tal om det gode ved at arbejde sammen

 Tal om det spændende i bøgerne

Hvis dette ikke hjælper:

 Henvend dig til din lærer



Valg af bøger
1. Bibliotekaren har lavet bogkasser på tre niveauer til 3.

klasse

2. Alle yngre makkere bør have fået at vide af deres
dansklærer, hvilket niveau de er på

3. Du som ældre makker ved, om der i denne uge skal
læses fiktion eller fakta

4. I vælger sammen en bog fra den rigtige kasse

5. Hvis I er usikre, beder I om hjælp fra lærer eller
pædagog

Opbygning af sessionerne
2-3 x ugentligt i 45 minutter – i 10 uger i alt
(og 5 supervisionsgange undervejs)

1. Genlæsning af tidligere bøger
2. Læsning af ny tekst
3. Ordarbejde, afkodning eller sprogforståelse
4. Tekstforståelsesopgaver
5. Makkerbog

Læsning af bøger
Altid starte med genlæsning

 Ikke nødvendigvis hele bogen fra ende til anden

Gerne opfordring til at læse videre hjemme (både
ældre og yngre makker)

 I skal undervejs både læse fiktionsbøger og fagbøger

Vi begynder med FIKTION

Makker-
kort 
uge 1

Gentaget læsning

I får i alt 6 makkerkort

De introduceres på 
supervisonsgangene

Afprøv nu opgaver til 
Gåseurten
A. Makkerlæsning ved hjælp af makkerkort

”Gentaget læsning” (skift mellem at være
yngre og ældre makker)

B. Ordopgave 1 (synonymer)

C. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter)

D. Ordspil

Efter afprøvning af hver opgave samles der op.

Makkerbog
1. session: Lær hinanden at kende! Fortæl og skriv fx om:

 Jeres familie

 Jeres fritidsinteresser

 Jeres yndlings-mad, -dyr, -fag, -tv-program, -musikgruppe eller lign.

 Det værste og bedste I ved

2. – 25. session: Opsamling på dagens arbejde

 Hvad har I lavet?

 Hvad synes I om bogen, I læser?

 Hvordan fungerede opgaverne? Var de svære, nemme, sjove…?

 Aftaler om hjemmearbejde, evt. læse videre i bogen

 Sæt kryds i skemaet "Løbende evaluering af læringsmål"

26. session: Afslutning på forløbet

 Hvordan har forløbet været? 

 Lav en sjov afslutningsside i makkerbogen, fx en tegning eller et diplom til hinanden

 Brug evalueringsskemaet "Slutevaluering for makkerparret"

 Den yngre makker får bogen med sig hjem

Sanas 
makkerbog



Præsentation 
Skriv nu lidt

om dig selv i
makkerbogen

Lav plads til,
at din makker
også kan
skrive om sig
selv

Mig 
(navn)

Min 

familie

Mine 
fritids-

interes-
ser

Min 
yndlings-

mad, -dyr, 
tv-program, 
musikgrup-

pe

Det 
værste

Det 
bedste

Løbende evaluering i 
makkerbog

Oversigt - 1. makkersession 
A. Præsenter hinanden i makkerbogen – og

vælg sammen en fiktionsbog fra den rigtige
kasse (ca. 10 min.)

B. Bogen læses i ca. 15 min. – med brug af
makkerkortet ”Gentaget læsning”

C. Ordarbejde 1 (synonymer) ud fra bogen ca.
5 min.

D. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) ca.
5-10 min.

Oversigt - 2. makkersession 
A. Bogen fra sidst genlæses ca. 5 min.

B. Der læses videre i bogen i ca. 15 min. –
med brug af makkerkortet ”Gentaget
læsning”

C. Ordarbejde 1 (synonymer) ca. 5 min.

D. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) ca.
5-10 min.

E. Skriv i makkerbog ca. 10 min.

Oversigt - 3. makkersession 
A. Bogen fra sidst genlæses ca. 5 min.
B. Der læses videre i bogen i ca. 15 min. –

med brug af makkerkortet ”Gentaget
læsning”

C. Ordarbejde 1 (synonymer) ca. 5 min.
D. Tekstforståelsesopgave 1 (overskrifter) ca.

5 min.
E. Ordspil 1 ca. 10 min.
F. Skriv i makkerbog ca. 5 min.

Liste over begreber I bør 
have styr på
Bogstaver:

 vokaler

 konsonanter

 forlyd

 stavelser

Morfemer: 

 sammensatte ord 

 rodmorfemer

 kerne

 endelser

Ordklasser:

 substantiver

 verber

 adjektiver

Ordbetydning:

 synonymer/antonymer

 hverdagsord

 førfaglige ord

 fagord

 overbegreber/underbegreber



HUSK
Før makkersession 

At have styr på hvilke opgaver, der skal bruges

Under makkersession

 At forklare roligt og grundigt, hvad I skal lave

 At rose din yngre makker

Efter makkersession

At sige pænt farvel

At hilse på din makker, når du ser ham/hende på
skolen

Spørgsmål?

Hvis tid: 
A. Prøv at udvikle afprøvede opgaver (hvordan kan de

gøres lettere eller sværere)
B. Se et eksempel på en udfordringsopgave



Bilag B 

Tekster til kursus for de ældre 
makkere og supervisionsgange



















Bilag C 

Liste med begreber, som  
de ældre makkere bør kende  
før forløbet



3. klasse 
 

Liste med begreber, som de ældre 
makkere bør kende før forløbet 

Bogstaver: 

 vokaler 

 konsonanter 

 forlyd 

 stavelser 

Ordklasser: 

 substantiver 

 verber 

 adjektiver 

Ordbetydning: 

 synonym 

 antonym 

 hverdagsord 

 førfaglige ord 

 fagord 

 overbegreber 

 underbegreber 

Morfemer:  

 sammensatte ord  

 rodmorfemer 

 kerne 

 endelser 

 



Bilag D 

Boglister 



3. klasse 
 

1 
 

Inspirationsliste – bøger 3. klasse 

Niveau 1 (lix 9-12) 

FIKTION: 

 Ahlburg, Kirsten: Løgne (lix 7-8) 

Bigum, Claus: Leif bliver pilot (lix 8, 43 sider) 

Bødker, Benni: I dødens rige (serie Helvedesporten, lix 9, 31 sider) 

Dürr, Morten: En lort med tusind ben (96 sider) 

Fauerby, Lene: Mini Zoom Mysterieserien (fx Fjeld-ånden, Is-bjerget) (lix 9)  

Garlando, Luiogo: Spillos valg (148 sider) 

Hansen, Hans: Den stjålne slange (lix 12) 

Jensen, Jørn: Kasper-bøgerne Ps-serien (lix 9) 

Jensen, Jørn: Palle-bøger (fx Palle får en elbil, Palles far tryller) (lix 6-10) 

Lauridsen, Irma: Død eller levende? (Gul Dingo, 71 sider – lix 9) 

Ottesen, Josephine: Drageherren (fx Dragens offer, Fanget af orker) (del 1-4 185 sider - lix 9-10) 

Rødtnes, Nicole Boyle: ”Zombie-jæger” (serie, lix 10, 96 sider) 

Vellev, Helle: Kys frøen (lix 11) 

Østergaard, Per: Victor og Gustav (fx Fanget i mørket, Ulven) (32 sider – lix 6) 

 

FAKTA: 

Berg, Øivind: Se! En tudse. 

Bering, Peter og Birgitte: Tigre (Første Fakta) 

Faurby, Bent: Bjørne (Første Fakta) (lix 10) 

Faurby, Bent: Hajer (Første Fakta - 17 sider) 

Faurby, Bent: Heste (Første Fakta – 17 sider) 

Gollander, Troels: Brandmand (Første Fakta - 17 sider) 

Gollander, Troels: Karate (Første Fakta – 17 sider) 



3. klasse 
 

2 
 

Gollander, Troels: Messi (Første Fakta – 17 sider) 

Gollander, Troels: Pirater (Første Fakta – 17 sider) 

Gollander, Troels: Ronaldo (Første Fakta – 17 sider) 

Gollander, Troels: Rumfart (Første Fakta – 17 sider) 

Hermansen, Else Stig & Lizzie Høysholdt : Ballet (Første Fakta) (lix 10) 

Hermansen, Else Stig & Lizzie Høysholdt : Orkaner (Første Fakta – 17 sider) 

Hermansen, Else Stig & Lizzie Høysholdt : Pilot (Første Fakta – 17 sider) 

Høysholdt, Lizzie: Troldmænd og hekse (Første Fakta – 17 sider) 

Klausen, Orla: Heltesagn (fx Bjarke og Hjalte, Rolf og Adils) (lix 10) 

McEwen, Katharine & Rowan, Kate: Er du blevet forkølet, Frederik? (28 sider) 

Nielsen, Andreas P.: Da Gorm vågnede (75 sider) 

Villadsen, Inge-Lise: Nordiske guder (Første Fakta – 17 sider) 

Villadsen, Inge-Lise: Titanic (Første Fakta – 17 sider) 

Østergaard, Per: Slanger (Første Fakta – 17 sider) 

 

Niveau 2 (lix 12-18) 

FIKTION: 

Ahlburg, Kirsten: Ida og kameraet (31 sider - lix 16) 

Bech, Leo: Messi-serien (Gul Dingo, lix 13-14) 

Boye, Asker Hedegaard: Brøndby IF (Jeg læser – serie, 32 sider) 

Bukdahl, Lars: Mars er for tabere (51 sider) 

Dalsgaard, Kim: Uhyret i skoletasken (41 sider) 

Gaiman, Neil: Den sygeste løgnehistorie (128 sider) 

Gotthardt, Peter: Den forheksede ø (serie, 68 sider)  

Gotthardt, Peter: Katla og Knøs-serie (70 sider) 

Guldager, Katrine Marie: Kevins hus ( 47 sider) 

Hallberg, Lin: Sigge-bøger (fx Sam og Sigge og den lange rejse) (59 sider)  



3. klasse 
 

3 
 

Harild, Kirsten Sonne: En rigtig ønskekat. (Gul Dingo, 47 sider – lix 13) 

Jensen, Jensen: Koldt blod – bøger (fx Kidnappet) (72 sider – lix 16-17) 

Jørgensen, Lene Møller: ”Anemone” (66 sider) 

Knudsen, Line Kyed: K for Klara (fx Den nye klub, Synd for dig) ( 47 sider) 

Kvist, Hanne: Jeg er Frede (men det er ikke det de andre kalder mig) (53 sider) 

Langer, Kim: Skater-land (serie, 47 sider) 

Leth, Hanne: Den modige tudse (Gul Dingo – lix 16)  

Lilmose, Dorte: Håndboldpigerne – tro på dig selv! (lix 18, 71 sider) 

Mortensen Mette Hegnhøj: Møgungen (47 sider)  

Pilkey, Dav: Kaptajn Underhylers eventyr (serie) 

Zimakoff, Daniel: Tudefjæs (53 sider) 

Zimakoff, Daniel: Saksesparket (FC Mezzi-serie, 84 sider) 

 

FAKTA: 

Bering, Peter: Grønland (Faktisk! – 34 sider) 

Bering, Peter: Vejr (Faktisk! – 34 sider) 

Bering, Peter: Vikinger (Faktisk! – 34 sider) 

Bygbjerg, Ole: Solsystemet (De små fagbøger – 37 sider) 

Byrjalsel, Inger: Slaver (De små fagbøger – 38 sider) 

Faurby, Bent: Børn i gamle dage (De små fagbøger – 38 sider) 

Faurby, Bent: Sørøvere (De må fagbøger – 37 sider) 

Garde, Peter: Islam (De små fagbøger – 38 sider) 

Gollander, Troels: Danmark (Faktisk! – 34 sider) 

Gollander, Troels: Fortidsdyr (Faktisk! – 34 sider) 

Gollander, Troels: Indianere (Faktisk! – 34 sider) 

Gollander, Troels: Kampsport (Faktisk! – 34 sider) 

Gollander, Troels: Kæledyr (Faktisk! – 35 sider) 



3. klasse 
 

4 
 

Gollander, Troels: Universet (Faktisk! – 34 sider) 

Hartmann, Nils: Halloween. (De små fagbøger) (35 sider) 

Hartmann, Nils: Varulve og vampyrer (De små fagbøger – 38 sider) 

Jørgensen, Lars Holmegaard: De går i krig 

Liljensø, Jørgen: Min første hund 

Mattheus, Rupert: Den uldhårede mammut 

Mortensen, Carsten Bo: 1. verdenskrig. (De små fagbøger – 38 sider) 

Mikkelsen, Hanne Guldberg: 2. verdenskrig i Danmark (De små fagbøger – 38 sider) 

Pedersen, Lars Bøgeholt: Store drømme 

Sahl, Nina: Magi og trolddom (De små fagbøger – 38 sider)) 

Turnbull, Stephanie: Giraf (serie Store dyr fx Alligator, Flodhest, Elefant, Haj ) ( 24 sider - lix 16) 

Østergaard, Per: Dyr i krig (De små fagbøger – 38 sider) 

 

Niveau 3 (lix 18-25) 

FIKTION: 

Andersen, Lasse Bo: Zombie splatter – serie (48 sider) 

Bach-Lauritsen, Rebecca: Veronika lyder som harmonika (68 sider) 

Banscherus, Jürgen: Stor jagt på små fisk (serie En sag for Kwiatkowski, 96 sider) 

Bratlund, Bente: Hanna og Emma (serie) (ca. 60 sider) 

Bødker, Benni: Fredens vej (Kimura-serie, lix 21) 

Bødker, Benni: Krageklippen (eller andre i serien 666, lix 22, 45 sider) 

Bøgh Andersen, Kenneth: Evig hævn og andre gys ( 81 sider) 

Bundsgaard, Trine: Asta (serie) (ca. 90 sider) 

Einspor, Henrik: Max Skræk (serie, 85 sider) 

Finderup, Mette: Petrea og kommuneheksen (80 sider) 

Finderup, Mette: ”Sværdets mester” (serie) (ca. 60 sider) 

Hartmann, Nils: Zoom ind hardbacks-serie (fx Pistolen i vinduet) (lix 20) 



3. klasse 
 

5 
 

Hesselholdt, Christina: Værelse uden nøgle ( 47 sider) 

Jensen, Michael: Nick og naziguldet (lix 23, 49 sider) 

Katschke, Judy: Aprilnar (99 sider) 

Kierkegaard, Ole Lund: Gummitarzan 

Kierkegaard, Ole Lund: Orla frøsnapper 

Kjær, Jan: ”Taynikma” (serie) (ca. 60 sider) 

Kvist, Hanne: Hund i himlen (70 sider) 

Langer, Kim: Zombie 2.0 (serie) (ca. 150 sider) 

Ringtved, Glenn: Dreamteam (serie) (ca. 100 sider) 

Simonsen, Renée Toft: Karlas kabale – serie (158 sider) 

Stotz, Lina: I morgen er alt som det plejer (118 sider) 

Symes, Ruth: Gyser-serien (fx Spil ..hvis du tør) (lix 21) 

Widmark, Martin: Frankensteineren (serie Sofie Vaks - monsteragent, 81 sider) 

Widmark, Martin: Fodboldmysteriet (serie LasseMajas detektivbureau, 73 sider)  

Wilkes, Angela: Skatteøen (Flachs-læs selv, 64 sider, lix 24) 

Wilson, Jacqueline: Lizzie Lynlåsmund (75 sider) 

Zimakoff, Daniel: Computermysteriet (serie, 84 sider) 

Aakeson,Kim Fupz: Jeg er William (69 sider) 

 

 

FAKTA: 

Bejder, Peter: Færøerne 

Bering, Peter: Dyr i Afrika I-III 

Bering, Peter og Birgitte: Dyr i Grønland  

Bojesen, Johannes & Lars Thomas: Havets regnskove (48 sider) 

Bone, Emily: Astronomi - Små Fakta-serie (fx også Borge, Riddere, Lastbiler, Dinosaurer) (lix 22) 

Bygbjerg, Ole: Opdagelsesrejser 



3. klasse 
 

6 
 

Byrjalsen, Inger: Bronzealderen (De små fagbøger) 

Maclaine, James: Pandaer – Små Fakta-serie (fx også Ballet, Hunde, Bjørne, Hvorfor spiser vi?) 

(lix 19) 

Mysteriet om – serie 

Shuter, Jane: Livet i en vikingeby 

Zetterlund, Sven og Ingegerd: Dyrene på gården (96 sider) 

Østergaard, Per: krig (De små fagbøger) 



8. klasse 
 

Inspirationsliste – bøger 8. klasse 

Lette tekster 

Andersen, Kenneth Bøgh: De hvide mænd 

Barlow, Steve: Dragejægeren 

Jürgensen, Dennis: Kærlighed ved første hik 

Eken, Cecilie: For evigt din 

Lose, Michael: Kragernes dans 

Wung-Sung, Jesper: Tretten tynde teenagere 

Wung-Sung, Jesper: Ægte brøker 

Zimakoff, Daniel: Fuld fart festival 

Ørsum, Caroline: The Killing Lies 

Aakesson, Kim Fupz: Alting og Ulla Vilstrup 

 

 

Genrer 

FAKTA: 

Bloch, Sara Kviat: Tro (Gyldendal Viden) 

Laura, Heidi: Straf (Gyldendal Viden) 

Laura, Heidi: Subkulturer (Gyldendal Viden) 

Mackinney-Valentin, Maria: Mode (Gyldendal Viden) 

Munck, Aske: Våben (Gyldendal Viden) 

Nørgaard, Cecilie & Vittrup, Bonnie: Menneskehandel (Gyldendal Viden) 

Pass, Nadja: Sociale medier (Gyldendal Viden) 

Rasmussen, Mai: Familier (Gyldendal Viden) 

Rasmussen, Mai: Globalisering (Gyldendal Viden) 

 



8. klasse 
 

FANTASY: 

Altschuler, Sally: Verdens navle 

Andersen, Kenneth Bøgh: Den faldne engel 

Andersen, Kenneth Bøgh: Tempus fugit 

Colfer, Eoin: Artemis Fowl 

Collins, Suzanne: The Hunger Games 

Cremer, Andrea: Natskygger 

Kaaberbøl, Lene: Vildheks 

Meyer, Stephenie: Twilight (serien) 

Tolkien, J. R. R.: Ringenes herre 

Wung-Sung, Jesper: Zam 

 

FORELSKELSE: 

Engell, Sara: Hjertet er 1 organ 

Green, John: Endnu en Katherine 

Green, John: Papertown 

Jensen, Sanne Munk: Dig og mig ved daggry 

Perkins, Stephanie: Anna og det franske kys 

Rødtnes, Nicole Boyle: Bitchen imellem os 

Rowell, Rainbow: Fangirl 

Wandahl, Camilla: Som en tikken under huden 

 

KRIMINELLE MILJØER: 

Berggren, Mats: Onsdag aften lige før syv 

Hoff, Kasper: Sniper 

Muchamore, Robert: De grå ulve 

Muchamore, Robert: Ensom ulv 



8. klasse 
 

 

REALISTISKE DRAMAER: 

Ejersbo, Jakob: Eksil 

Ejersbo, Jakob: Nordkraft 

Foer, Jonathan Safran: Ekstremt højt og utroligt tæt på 

Guillou, Jan: Brobyggerne 

Hosseini, Khaled: Drageløberen 

Hosseini, Khaled: Under en strålende sol 

Irving, John: Æblemostreglementet 

Mahmoud, Ahmad: Sort land – fortællinger fra ghettoen 

Nordahl, Bertill: Hellig kriger 

Turell, Dan: Vangedebilleder 

Aakeson, Kim Fupz: Pragtfuldt, pragtfuldt! 

 

SCIENCE FICTION: 

Brown, Pierce: Rød opstand 

Dashner, James: Maze Runner 

Roth, Veronica: Divergent 

Wung-Sung, Jesper: Kopierne 

 

SPORTSBIOGRAFIER: 

Agassi, Andre: Open 

Christensen, Andreas Rasch: Krigeren – fortællingen om Luis Suarez 

Lagercrantz, David: Jeg er Zlatan Ibrahimowitz 

Nyrup, Jonas og Anders Damgaard: Mikkel Kessler – skabelsen af en myte 

Rasmussen, Anders Haahr: Èn bold ad gangen – Wozniakcki, US Open 2009 

Riis, Bjarne: Riis 



8. klasse 
 

 

UNGDOMSLIV: 

Bruhn, Ida: Gennem nattens gader 

Engell, Sarah: 21 måder at dø 

Ewo, Jon: Sort. Og ca hvidt 

Green, John: En flænge i himlen 

Michael, Ib: Brev til månen 

Rødtnes, Nicole Boyle: Hul i hovedet 

Rødtnes, Nicole Boyle: XY 

Shepard, Sara: Løgne 

Thomsen, Mette: Plastic 

Zimakoff, Daniel: En dødssyg ven 

Aakeson, Kim Fupz: Jeg begyndte sådan set bare at gå 



Bilag E 

6 makkerkort 



3. klasse
Makkerkort uge 1

Gentaget 
læsning

3. klasse
Makkerkort uge 2-3

Tandem-
læsning

3. klasse
Makkerkort uge 4-5

FIF-læsning



Før I læser
 � Tal om forside, titel og 

forsideillustration.

 � Læs, hvad der står på bagsiden.

 � Tal om illustrationerne i bogen.

Gentaget 
makkerlæsning 
Makkerparret skiftes til at læse et 
afsnit højt:

1. Den ældre makker læser et afsnit 
højt.

2. Den yngre makker læser samme 
afsnit højt.

3. Hvis et ord læses forkert eller 
springes over, læser den yngre 
makker afsnittet igen. 

Hvis teksten ikke er svær, kan I skiftes 
til at være den, der læser først, men alt 
skal læses to gange.

Efter I har læst
Arbejd sammen om makkeropgaverne.

Før I læser
 � Tal om forside, titel og illustrationer.

 � Læs, hvad der står på bagsiden.

Makkerlæsning som 
tandem
Læs sammen højt af bogen i kor. 

 � Når den yngre makker giver din 
hånd et let klap, lader du ham/
hende læse alene, mens du læser 
indenad og følger med i teksten. 

 � Hvis din makker læser et 
ord forkert, springer et ord 
over eller ikke kender et ord 
(5-sekundersreglen): 
• Peg på ordet 
• Sig ordet 
• Bed makkeren gentage ordet
• Læs sammen højt igen i kor.

Efter I har læst
Arbejd sammen om makkeropgaverne.

F: Forudsigelser før I 
læser

 � Kig på forside, titel og illustrationer.

 � Læs, hvad der står på bagsiden.

 � Prøv nu at forudsige, hvad teksten vil 
give svar på.

I: Informationslæsning
Den yngre makker læser et afsnit 
højt. Hvis teksten er svær, kan I bruge 
tandemlæsning. 

 �  Find efter hvert afsnit informationer, 
der er nye for den yngre makker.

 �  Skriv de nye informationer i 
makkerbogen.

F: Formidling af ny 
viden til en kammerat
Sæt stjerne ud for de nye informationer, 
I gerne ville formidle til en 
klassekammerat.

Arbejd nu sammen om 
makkeropgaverne.



3. klasse
Makkerkort uge 6-7

Fire roller

3. klasse
Makkerkort uge 8-9

Feedback 
ved 
højtlæsning

3. klasse
Makkerkort uge 10

Læs og stil 
spørgsmål



Før I læser
Tal om, hvilke to roller I skal have i dag. 
Skift hver dag, så I begge prøver alle fire 
roller. 

I begynder således:

 � Yngre makker: spåkone og detektiv

 � Ældre makker: journalist og cowboy

Spåkonen forudsiger, hvad bogen mon 
handler om, eller hvad der sker i næste 
kapitel.

Makkerlæsning med 
spørgsmål

 � Spåkonen læser en side.

 � Journalisten stiller spørgsmål til det 
læste. Og spåkonen svarer.

 � Detektiven finder svære ord og 
udtryk, som journalisten forklarer.

 � Cowboyen samler det hele op i sin 
lasso og giver et kort resumé.

Fortsæt på samme måde med de næste 
sider.

Efter I har læst
Arbejd sammen om makkeropgaverne.

Før I læser
 � Tal om forside, titel og 

forsideillustration.

 � Læs, hvad der står på bagsiden.

 � Tal om illustrationerne i bogen.

Makkerlæsning med 
feedback
Den ældre makker læser de første to 
linjer, derefter læser den yngre makker 
resten af tiden højt. 

5 sekunders reglen:

 � Hvis din makker læser et ord 
forkert, springer et ord over eller 
ikke kender et ord:
• Peg på ordet, og sig ”prøv 

igen”
• Bed makkeren lydstave ordet
• Læs ordet, og bed makkeren 

gentage ordet.

Efter I har læst
Arbejd sammen om makkeropgaverne.

Før I læser
 � Tal om forside, titel og 

forsideillustration.

 � Tal om, hvad I ved om emnet.

Makkerlæsning med 
spørgsmål

 � Den ældre makker læser første afsnit 
højt.

 � Den yngre makker stiller mindst to 
spørgsmål til afsnittet, som den ældre 
svarer på.

 � Derefter bytter I roller, dvs. den yngre 
makker læser et afsnit, og den ældre 
makker stiller to spørgsmål til teksten, 
som den yngre makker svarer på.

 � Fortsæt med at skiftes til at læse et 
afsnit og til at stille spørgsmål. Hvis et 
ord læses forkert eller opgives, læser 
den ældre makker ordet.

Efter I har læst
Arbejd sammen om makkeropgaverne.



Bilag F 

10 opgaver i ordarbejde 



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 1 (synonymer) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan finde synonymer til udvalgte ord. 

Opgave: 
Find sammen indholdsord i den yngre makkers bog, og udvælg 5 af dem, der har et eller flere 

synonymer. 

Lad den yngre makker skrive ordet i boksen til venstre og eksempler på synonymer til højre. Find 

gerne mere end et synonym til de valgte ord. 

Eksempel:  
       

       

       

    sygehus 

Skriv her:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 2 (stavelser) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan læse længere ord (op til 10 bogstaver) og dele dem i stavelser. 

Opgave: 
Find sammen 6 meget lange ord i den yngre makkers bog. 

Lad den yngre makker skrive ordene i kasserne og prikke vokaler. 

Lad derefter den yngre makker skrive ordene opdelt i stavelser på linjerne.  

Eksempel: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Skriv her:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gummistøvler  
    

 

 

 

 

 

 

gum-mi-støv-ler 



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 3 (antonymer) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan finde antonymer til udvalgte ord. 

Opgave: 
Find sammen indholdsord i den yngre makkers bog, og udvælg 5 af dem, der har et eller flere 

antonymer. 

Lad den yngre makker skrive ordet i boksen til venstre og et eller flere eksempler på antonymer til 

højre. 

Eksempel:  
       

       

       

    vinter 

Skriv her:  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

sommer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 4 (to konsonanter i forlyd) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan læse længere ord med to konsonanter i forlyd. 

Opgave: 
Find sammen ord med to konsonanter i forlyd (fx st.., sp.., tr..,pl..) i den yngre makkers bog. 

Lad den yngre makker skrive ordene i kasserne og understrege de to konsonanter. 

Lad derefter den yngre makker skrive et andet ord med de samme to konsonanter i forlyd på 

linjerne.  

Eksempel: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Skriv her: 

smørhul  
    

 

 

 

 

 

 

smaske 



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 5 (ordkort) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan udfylde et ordkort, der demonstrerer forståelse af ordet. 

Opgave: 
Find sammen to svære indholdsord i den yngre makkers bog. 
Lad den yngre makker udfylde så mange felter i de to ordkort som muligt, der viser jeres forståelse 
af ordene. 

Eksempel:  

en tæve 

 

Udfyld selv her: 

  

  

Antonym:            

Hanhund

Synonym:

Hunhund

En sætning med ordet: 

Den skal hedde Bella, da det er en tæve

Tegn ordet: 

en tæve

Antonym:            Synonym:

En sætning med ordet: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

Tegn ordet:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antonym:            Synonym:

En sætning med ordet: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

Tegn ordet:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 6 (ordklasser) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan skelne mellem verber (udsagnsord) og substantiver (navneord). 

Opgave: 
Find sammen 6 verber og 6 substantiver i den yngre makkers bog. 

Lad den yngre makker skrive ordene i skemaet. 

Eksempel: 

Verber fra bog Substantiver fra bog  
 

besøge mormor 

 

Skriv her: 

Verber fra bog Substantiver fra bog  
 

  
  
  
  
  
  

 

  



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 7 (positive og negative ord) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan finde hhv. positive og negative ord i en konkret tekst. 

Opgave: 
Find sammen minimum 3 positive og 3 negative substantiver i den yngre makkers bog. Eller find 

selv andre substantiver, som I oplever som positivt eller negativt ladet. Et positivt ord fortæller fx, at 

vi synes godt om den person/den ting, vi taler om. Hvis vi siger om en kvinde, at hun er en ”helt”, 

så har vi sagt noget positivt om hende. På samme måde fortæller et negativ ord noget dårligt om 

en person/ting. 

Lad den yngre makker skrive ordene ind i skemaet. Der må meget gerne skrives mere end fem 

eksempler.  

Eksempel:

  
Skriv her: 

 

Guttermand

Helt

Vovse

Chance

Ekspert

Ferie

Bandit

Skurk

Køter

Risiko

Idiot

Gæld



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 8 (stiger) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan sætte udvalgte ord ind i en abstraktionsstige med over- og underbegreber. 

Opgave: 
Find sammen substantiver (navneord) i den yngre makkers bog, og udvælg 3 af dem, der har et 

over- og et underbegreb. 

Lad den yngre makker skrive ordene på stiger med overbegrebet øverst. Find gerne flere over- og 

underbegreber til ordet. 

Eksempel: 
Ord: hund 

 

 

Skriv her: 

 

  



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 9 (sammensatte ord) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan forstå opbygningen af sammensatte ord. 

Opgave: 
Hjælp hinanden med at finde 8 sammensatte ord i den yngre makkers bog.  

Opdel ordene i morfemer som vist i eksemplet. Kernen er den vigtigste betydningsdel i ordet. Lad 

den yngre makker skrive det ind i skemaet. NB bindebogstaver skal i parentes. 

Eksempel:  

Ordet Rod (evt. flere) Rod (kernen) Endelser 
flagspætterne Flag 

 

spætte rne 

grønlyseblå grøn – lys(e) blå 

 

 

 

Skriv her:  

Ordet Rod (evt. flere) Rod (kernen) Endelse 
 
 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  



3. klasse – Ordarbejde 

Ordarbejde 10 (hverdagsord, førfaglige 
ord og fagord) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan finde hhv. hverdagsord, førfaglige ord og fagord i en konkret tekst. 

Opgave: 
Find sammen ca. 5 hverdagsord, 5 førfaglige ord og 5 fagord i den yngre makkers bog. Førfaglige 

ord hører ikke til et bestemt fag; det er ord vi møder i tekster, men ikke så tit bruger, når vi taler. 

Lad den yngre makker skrive ordene på linjerne. Der må meget gerne skrives mere end fem 

eksempler.  

Eksempel:  
 

Hverdagsord: vejr, sky, tåge, regn, byge 

Førfaglige ord: udvikling, sammenhæng, ca., figurer, model 

Fagord:   Europa, novelle, rovdyr, vikingetid, trekant 

       

        

Skriv her:  
 

Hverdagsord: 

 

Førfaglige ord:  

 

Fagord:   

 



Bilag G 

10 opgaver i tekstforståelse 



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 1 (overskrifter) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan skrive overskrifter til afsnit som læseforståelsesstrategi. 

Opgave: 
Læs sammen afsnit for afsnit i den yngre makkers bog (igen). 

Find efter hvert afsnit en overskrift, der passer til lige netop dette afsnit. 

Eksempel: 
  

Tekst: "Signe og hendes far og mor skulle ud på landet i julen. De skulle besøge 

Signes mormor. Og de skulle være der hele ferien. De kørte om morgenen, dagen 

før juleaften. Så kunne de være med til at bage småkager og lave konfekt." 

Overskrift: På vej til mormor på juleferie. 

Skriv her: 

Overskrifter: 

1. afsnit:  

2. afsnit:  

3. afsnit: 

4. afsnit:  

5. afsnit:  

6. afsnit:  

  



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 2 (tid og sted) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan finde ord, der fortæller noget om tid og sted. 

Opgave: 
Find sammen ord i teksten, der fortæller noget om tiden i teksten. 

Lad den yngre makker skrive ordene ud for feltet "tid". 

Find derefter ord i teksten, der fortæller noget om stedet / stederne, hvor det foregår.  

Lad den yngre makker skrive ordene ud for feltet "sted". 

Eksempel:

 
 

Skriv her: 

  

• nu, to timer senere, så, derefterTid

• i skoven, ved hytten, i SverigeSted

Tid

Sted



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 3 (tegning) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan visualisere det læste ved hjælp af en tegning. 

Opgave: 
Læs sammen afsnit for afsnit i den yngre makkers bog (igen). 

Hjælp hinanden med at lave en lille tegning, der passer til hvert afsnit.  

Eksempel: 

Tekst: " Lora og Kari var de allerbedste venner i verden. De kunne ikke gøre 

mange ting uden hinanden, og hver dag fulgtes de ad på vej hjem fra skole" 

1. afsnit:  

 

Tegn her til jeres bog:  

1. afsnit: 
 
 
 
 

2. afsnit: 

3. afsnit: 
 
 
 
 

4. afsnit: 

5. afsnit: 
 
 
 
 

6. afsnit: 



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 4 (kolonnenotat) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan reflektere over en tekst ved at sammenstille informationerne med mine egne tanker. 

Opgave: 
Skriv de vigtigste informationer fra jeres bog ned i kolonnenotatet. 

Skriv efter hver information, hvad I tænker om det. 

Eksempel: 

Vigtige informationer fra bogen Det tænker vi om det 

Pingvinunger er det første år på land, hvor de 
passes i pingvinbørnehaver, mens mor og far 
er på havet. 

De må da savne deres far og mor, når de lige 
er udklækket. Men måske er de ligeglade. 

 

Skriv her informationer fra bogen og jeres tanker herom: 

Vigtige informationer fra bogen Det tænker vi om det 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

  



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 5 (tørresnor) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan anvende en tørresnor som læseforståelsesstrategi. 

Opgave: 
Skriv sammen bogens emne i øverste ramme. 

Skriv overskrifter i tørresnoren efterhånden, som I læser, der fortæller noget om indholdet i bogens 

afsnit.  

Eksempel: 

 

 

Skriv her: 

  

RÆV 

Levested 
Udseende 

Føde Unger 
Fjender 

 



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 6 (meddigtning) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan meddigte og derigennem forholde mig aktivt til handlingen. 

Opgave: 
Skriv et fiktivt brev fra en person i din bog til en anden person i din bog. 

Eksempel:  
Carl fra Brødrene Løvehjerte skriver et brev til sin mor: ”Kære Mor. Jonathan og jeg har det rigtig 

godt i Nangijala, selv om vi savner dig. Nangijala er et dejligt sted; jeg er slet ikke syg mere og kan 

det samme som alle andre drenge. Du kan glæde dig til selv at komme her til en dag.”  

 

Skriv her: 
 

 

 

 

 

 

 

  



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 7 (tekstbånd) 

Læringsmål (Fiktion):  
Jeg kan finde ord, der refererer til det samme, som et tekstbånd, fx Hans Majestæt, kongen, han, 
hans osv. 

Opgave: 
Find sammen ord i teksten, der refererer til hovedpersonen, og skriv dem ud for "hovedperson" 

Find ord, der fortæller noget om stedet, og skriv ordene ud for "sted", hvis muligt. 

Eksempel: 

 

Skriv her: 
 

 

           

• mormor, hun, hendes, sin,  sig
Hovedperson

Hovedperson

Sted



3. klasse - Tekstforståelse 
 

  

Tekstforståelse 8 (informationskort) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan anvende et informationskort som læseforståelsesstrategi. 

Opgave: 
Skriv sammen bogens emne og kategorisering (overordnede emne) øverst. 

Udfyld efterhånden, som I læser, flere og flere rammer, der fortæller noget om bogens indhold.  

Eksempel: 

 

Skriv her: 

    



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 9 (spørgsmål) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan selv stille spørgsmål til teksten som læseforståelsesstrategi. 

Opgave: 
Læs sammen afsnit for afsnit i den yngre makkers bog (igen). 

Find efter hvert afsnit et spørgsmål til teksten, som I godt kunne tænke jer at få svar på. 

Eksempel: 
  

Tekst: "Til sommer skal jeg på ferie i Italien med min lillesøster og mor og far. 

Vi skal køre i bil hele vejen gennem Tyskland og Østrig. Jeg glæder sig 

meget, selv om det kan blive en lang køretur, hvor min søster og jeg bare 

skal sidde på bagsædet i bilen."  

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det at køre til Italien? 

Skriv her spørgsmål til jeres bog: 

Spørgsmål: 

1. afsnit:  

2. afsnit:  

3. afsnit: 

4. afsnit:  

5. afsnit:  

6. afsnit:  



3. klasse - Tekstforståelse 
 

Tekstforståelse 10 (tankesky) 

Læringsmål (Fakta):  
Jeg kan forstå sætninger ved brug af en tankesky. 

Opgave: 
Find sammen to sætninger i den yngre makkers bog. 
Udfyld en tankesky for hver sætning. Det er ikke sikkert, at I kan udfylde alle punkter. 

Eksempel: 
Sætning: Løven fanger et byttedyr på savannen ca. en gang om ugen

Aktør – hvem gør noget? 

Handling – Hvad gør han/hun? 

Genstand – hvad drikker hun? 

Tid – hvornår? 

Sted – hvor? 

Udfyld tankemodeller: 
Skriv først de to sætninger:   

 

         



Bilag H 

8 spil 



3. klasse 
 

Ordspil 1 

Læringsmål:  
Jeg kan danne sammensatte ord med to rodmorfemer. 

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Dan et sammensat ord, hvor det ord, du lander på, indgår. Fx vand: vandkande 

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil begynder her: 

 

 



3. klasse 
 

Ordspil 2 

Læringsmål:  
Jeg kan finde et synonym til et ord. 

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Find et synonym til det ord, du lander på. Fx: Synonymet til "kæmpe" er "stor". 

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil begynder her: 

 

  



3. klasse 
 

Ordspil 3 

Læringsmål:  
Jeg kan finde et antonym til et ord. 

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Find et antonym til det ord, du lander på. Fx: Antonymet til "høj" er "lav". 

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil begynder her: 

 

  



3. klasse 
 

Ordspil 4 

Læringsmål:  
Jeg kan skelne mellem tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord. 

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. De røde felter 

er navneord, de grønne er udsagnsord, og de blå felter er tillægsord. 

Når man lander på et ord, skal man læse ordet og sige tre andre ord fra samme ordklasse.  

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil begynder her: 

 



3. klasse 
 

Ordspil 5 

Læringsmål: 
Jeg kan danne sætninger, der viser forståelse af, at et ord kan have flere betydninger. 

Opgaven: 
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Lav to sætninger, hvor I i hver sætning bruger forskellige betydninger af ordet. Fx pille: Jeg tager 

en pille, fordi jeg har hovedpine. Jeg må ikke pille næse. 

Hvis man kan danne to sætninger, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil her: 

 

 

  

sky

pande

skat
hane

kilde

bank le

veje

fyr



3. klasse 
 

Ordspil 6 

Læringsmål: 
Jeg kan finde underbegreber til et overbegreb. 

Opgaven: 
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Nævn tre underbegreber til det overbegreb, I lander på. Fx frugt: æble, pære, melon 

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil her: 

 

 

møbler

transportmidler

fugle
blomster

ansigtsdele

grøntsager
drikkevarer

jobs

krybdyr



3. klasse 
 

Ordspil 7 

Læringsmål:  
Jeg kan danne to sammensatte ord ud fra et simpelt ord. 

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Dan to sammensatte ord, hvor ordet, I lander på, indgår. Et ord, hvor ordet er først, og et ord, hvor 

ordet er til sidst. Fx bro – bropenge og hængebro. 

Hvis man svarer rigtigt, får man en tur mere; dog højest to i træk. 

Spil her: 

 

 

taske

far

vand have

musik

tøj hus

sport

ferie



3. klasse 
 

Ordspil 8 

Læringsmål:  
Jeg kan vælge det rigtige ord og derved skabe sammenhæng i teksten.  

Opgave:   
I har en spillebrik hver og en mønt. 

I skiftes til at slå plat og krone og rykke brikken fremad; en ved plat og to ved krone. 

Når man lander på en tekstbid, skal man læse al tekst i de passerede felter og finde det/de rigtige 

ord i parenteserne i felterne.  

Man får højst en tur. 

Spil her: 

 



Bilag I 

Udfordringsopgaver 



Udfordringsopgaver 
 

Opgave 1 (en tidslinje) 
 

Læringsmål (Fiktion): 

Jeg kan strukturere min bog efter tid og indsætte vigtige begivenheder på en tidslinje. 

Opgave: 

Indsæt vigtige begivenheder på denne tidslinje, undervejs mens I læser bogen. 

 

Tidspunkt Begivenhed 

 

 

  



Udfordringsopgaver 
 

Opgave 2 (et diagram) 
 

Læringsmål (Fakta): 

Jeg kan få overblik over min bog ved at strukturere bogens delelementer i et diagram. 

Opgave: 

Indsæt hovedemnet for bogen øverst i diagrammet.  

Skriv derefter delemnerne, efterhånden som de bliver præsenteret i jeres bog.  

I må gerne indsætte flere rammer til at skrive i. 

 

 

 

 

 

 

  

___

___

___ ___

___

___ ___



Udfordringsopgaver 
 

Opgave 3 (læsemakkerhistorie) 
 

Læringsmål: 

I kan sammen fremstille en historie ud fra bestemte ord. 

Opgave: 

Vælg på skift et ord, og skriv dem på linjen. Find i alt 10 ord. 

Skriv derefter en historie sammen, hvor I bruger alle 10 ord. Husk at skrive en indledning, et 

højdepunkt og en slutning. 

 

10 ord: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Skriv jeres historie her, fortsæt evt. på bagsiden:  

 

  



Udfordringsopgaver 
 

Opgave 4 (sætning for sætning) 
 

Læringsmål: 

I kan kæde sætninger sammen og derved fremstille en historie. 

Opgave: 

Læs første sætning, og tal om, hvilken historie det kunne være starten på. 

Fortsæt historien, hvor I skiftes til at skrive en sætning, UDEN at aftale hvad I skal skrive. 

Forsøg at koble sætningerne så godt som muligt ved hjælp af bindeord (men, selvom, når, fordi…) 

Fortsæt gerne på bagsiden. 

 

1. sætning:        Der blæste en kold vind ind gennem det åbne vindue. 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 



Udfordringsopgaver 
 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Ældre makker: 

_________________________________________________________________________ 

Yngre makker: 

_________________________________________________________________________ 

  



Udfordringsopgaver 
 

Opgave 5 (et ordspil) 
 

Læringsmål: 

Jeg kan generere idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mit ordforråd. 

Opgave: 

Lav sammen et spil, som træner ordforråd. I skal selv tegne spillepladen og formulere reglerne. Kig 

evt. på nogle af de spil, I tidligere har spillet. 

Lav spillet her: 

 



Bilag J 

Løbende evaluering af læringsmål 
for yngre og ældre makkere



 
 

Løbende evaluering af læringsmål 
Ordarbejde 3. klasse 

 
 
 
må lære – - - - kan næsten - - - - - kan 

I mål med læringsmål 
      

Jeg kan finde synonymer til udvalgte ord 
      

Jeg kan læse længere ord (op til 10 bogstaver) og dele dem i stavelser 
      

Jeg kan finde antonymer til udvalgte ord  
      

Jeg kan læse længere ord med to konsonanter i forlyd 
      

Jeg kan udfylde et ordkort, der demonstrerer forståelse af ordet  
      

Jeg kan skelne mellem verber (udsagnsord) og substantiver (navneord) 
      

Jeg kan finde hhv. positive og negative ord i en konkret tekst 
      

Jeg kan sætte udvalgte ord ind i en abstraktionsstige med over- og underbegreber 
      

Jeg kan forstå opbygningen af sammensatte ord 
      

Jeg kan finde hhv. hverdagsord, førfaglige ord og fagord i en konkret tekst 
      

  



 
 

Løbende evaluering af læringsmål 
Tekstforståelse 3. klasse 

 
 
 
må lære – - - - kan næsten - - - - - kan 

I mål med læringsmål 
      

Jeg kan skrive overskrifter til afsnit som læseforståelsesstrategi 
      

Jeg kan finde ord, der fortæller noget om tid og sted 
      

Jeg kan visualisere det læste ved hjælp af en tegning 
      

Jeg kan reflektere over en tekst ved at sammenstille informationerne med egne tanker 
      

Jeg kan anvende en tørresnor som læseforståelsesstrategi 
      

Jeg kan meddigte og derigennem forholde sig aktivt til handlingen 
      

Jeg kan finde ord, der refererer til det samme, som et tekstbånd, fx Hans Majestæt, kongen, 
han, hans osv. 

      

Jeg kan anvende et informationskort som læseforståelsesstrategi 
      

Jeg kan selv stille spørgsmål til teksten som læseforståelsesstrategi 
      

Jeg kan forstå sætninger ved brug af en tankesky 
      

  



 
 

Løbende evaluering af læringsmål – ældre makkere 

 
 
 
må lære – - - - kan næsten - - - - - kan 

I mål med læringsmål 
      

Jeg kan vurdere en teksts sværhedsgrad 
      

Jeg har redskaber til at forstå ord og udtryks betydning i tekster                
      

Jeg kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten 
      

Jeg kan sætte tekster i relation til egne erfaringer 
      

Jeg kan forklare faglige begreber og faglige strategier til en yngre elev 
      

Jeg kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning af en 
tekst 

      

Jeg kan påtage mig ansvaret for at gennemføre forløbet 
      

Jeg er tydelig og præcis i min kommunikation med min makker 
      

Jeg er en god rollemodel 
      

Jeg kan samarbejde med en yngre makker 
      

Jeg er tolerant over for andres forskelligheder 
      

Jeg har tiltro til egen formåen 
      

Jeg har lyst til at læse 
      



Bilag K 

Slutevaluering for makkerparret 



 
 

Slutevaluering for makkerparret 

 

Slutevaluering yngre makker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Jeg kan finde over- og underbegreber til ord 
 

Jeg er blevet bedre til at forstå betydningen af ord i tekster 
 

Jeg kan opdele ord i stavelser og morfemer 
 

Jeg er blevet bedre til at læse ord hurtigt og sikkert 
 

Jeg har idéer til, hvad jeg kan gøre, inden jeg læser en tekst, for bedre at kunne forstå den 



 
 

  

Jeg har fået lyst til at læse mere 

Jeg er blevet bedre til at samarbejde med en ældre makker 

Jeg har fået større tro på, at jeg kan læse svære tekster 

Jeg har viden om ord, der binder teksten sammen 

Jeg har redskaber til at forbedre min forståelse af en tekst 



 
 

Slutevaluering ældre makker  
 

  

Jeg er blevet bedre til at sætte tekster i relation til egen viden 
erfaringer 
 

Jeg er blevet bedre til at få overblik over en tekst  
 

Jeg har fået flere redskaber til at udlede ords betydning 

i tekster 

Jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg kan gøre, før jeg læser en tekst 

Jeg er blevet bedre til at vurdere en teksts sværhedsgrad i forhold til modtageren 



 
 

 

Jeg har fået lyst til at læse mere 
 

Jeg er blevet bedre til at samarbejde med en yngre makker 
 

Jeg er blevet mere tolerant over for andres forskelligheder 
 

Jeg har lært at være tydelig og præcis i min kommunikation  
 

Jeg er blevet bedre til at tage ansvar i en læringssituation 
 



Bilag L 

Eksempler på forældrebreve  
fra UVM 
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Information om læseforløbet "Struktureret elevsamarbejde på 

tværs af årgange" 

Dit barns klasse skal i efteråret 2018 deltage i læseforløbet ”Struktureret 

elevsamarbejde på tværs af årgange”, også kaldet makkerlæsning.  

 

Makkerlæsning betyder, at elever fra 3. klasse læser sammen parvis med 

elever fra 7. eller 8. klasse. Eleverne vil også skulle løse opgaver og spille 

læserelaterede spil sammen. Makkerlæsningen finder sted to-tre gange 

om ugen i den understøttende undervisning, og forløbet strækker sig 

over 10 uger. Alle klassens elever deltager i forløbet, og man vil have den 

samme læsemakker hver gang. 

 

Jeg tror og håber, at dit barn vil 

finde makkerlæsningen sjov og 

lærerig. Vi har tidligere gennemført 

læseforløbet på en række andre 

folkeskoler, og erfaringerne herfra 

er rigtig positive. De yngre elever 

har fået større læselyst, og de har 

været glade for at lære de ældre 

elever bedre at kende. 

 

Projektet er igangsat af Undervisningsministeriet, og Københavns Pro-

fessionshøjskole har udviklet det materiale, der bruges til makkerlæsnin-

gen. TrygFondens Børneforskningscenter (Aarhus Universitet), Rambøll 

og VIA University College evaluerer projektet, så vi kan blive klogere på, 

hvad der virker i forhold til at løfte børns faglighed i læsning. Derfor vil 

dit barn også skulle deltage i en dansktest før og efter forløbet. Alle op-

lysninger om dit barn er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort. 

 

Du kan læse mere om projektet her: www.uvm.dk/folkeskolen/viden-

og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Julie Bay 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: +45 33 92 54 10 

julie.bay@stukuvm.dk 

”Det kunne være rigtig godt, hvis 

vi kunne fortsætte med at have 

en læsemakker. Vi er jo nærmest 

blevet venner. Min læsemakker 

har givet mig et diplom, hvor der 

står ’Mathias Mastermind’. Det 

er lamineret og skrevet pænt. Det 

hænger på min væg derhjemme.” 

 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
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Information om læseforløbet "Struktureret elevsamarbejde på tværs af 

årgange" 

Dit barns klasse skal i efteråret 2018 deltage i læseforløbet ”Struktureret 

elevsamarbejde på tværs af årgange”, også kaldet makkerlæsning.  

 

Makkerlæsning betyder, at elever fra 7. klasse læser sammen parvis med 

elever fra 3. klasse. Eleverne vil også skulle løse opgaver og spille læserelate-

rede spil sammen. Makkerlæsningen finder sted to-tre gange om ugen i den 

understøttende undervisning, og forløbet strækker sig over 10 uger. Alle 

klassens elever deltager i forløbet. Makkerparrene vil blive sat sammen un-

der hensyntagen til elevernes læseniveau, og man vil have den samme læse-

makker hver gang. 

 

Dit barn vil både før og under læsemakkerforløbet deltage i træning og su-

pervision, som understøtter dit barns faglige og personlige udvikling og 

sikrer, at dit barn er klædt på til rollen som læsemakker. 

 

Vi har tidligere gennemført læse-

forløbet på en række andre fol-

keskoler, og erfaringerne herfra 

er positive. De ældre elever er 

vokset fagligt og socialt, fordi 

ansvaret for de yngre elever 

motiverer dem til at være gode 

rollemodeller.  

 

Projektet er igangsat af Undervisningsministeriet, og Københavns Professi-

onshøjskole har udviklet det materiale, der bruges til makkerlæsningen. 

TrygFondens Børneforskningscenter (Aarhus Universitet), Rambøll og VIA 

University College evaluerer projektet, så vi kan blive klogere på, hvad der 

virker i forhold til at løfte børns faglighed i læsning. Alle oplysninger om dit 

barn er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort. 

Du kan læse mere om projektet her: www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-

kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed. 

 

Med venlig hilsen 

Julie Bay 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: +45 33 92 54 10 

julie.bay@stukuvm.dk 

”Jeg er blevet mere pædagogisk, bedre 

til at formulere mig og forklare, så 

yngre kan forstå det. Vi har fået en 

genopfriskning af læseteknikker og 

opgaver, der fulgte med. 

 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
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Information om læseforløbet "Struktureret elevsamarbejde på tværs af 

årgange" 

Dit barns klasse skal i efteråret 2018 deltage i læseforløbet ”Struktureret 

elevsamarbejde på tværs af årgange”, også kaldet makkerlæsning.  

 

Makkerlæsning betyder, at elever fra 8. klasse læser sammen parvis med 

elever fra 3. eller 5. klasse. Eleverne vil også skulle løse opgaver og spille 

læserelaterede spil sammen. Makkerlæsningen finder sted to-tre gange om 

ugen i den understøttende undervisning, og forløbet strækker sig over 10 

uger. Alle klassens elever deltager i forløbet. Makkerparrene vil blive sat 

sammen under hensyntagen til elevernes læseniveau, og man vil have den 

samme læsemakker hver gang. 

 

Dit barn vil både før og under læsemakkerforløbet deltage i træning og su-

pervision, som understøtter dit barns faglige og personlige udvikling og 

sikrer, at dit barn er klædt på til rollen som læsemakker. 

 

Vi har tidligere gennemført læse-

forløbet på en række andre fol-

keskoler, og erfaringerne herfra 

er positive. De ældre elever er 

vokset fagligt og socialt, fordi 

ansvaret for de yngre elever 

motiverer dem til at være gode 

rollemodeller.  

 

Projektet er igangsat af Undervisningsministeriet, og Københavns Professi-

onshøjskole har udviklet det materiale, der bruges til makkerlæsningen. 

TrygFondens Børneforskningscenter (Aarhus Universitet), Rambøll og VIA 

University College evaluerer projektet, så vi kan blive klogere på, hvad der 

virker i forhold til at løfte børns faglighed i læsning. Alle oplysninger om dit 

barn er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort. 

Du kan læse mere om projektet her: www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-

kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed. 

 

Med venlig hilsen 

Julie Bay 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: +45 33 92 54 10 

julie.bay@stukuvm.dk 

”Jeg er blevet mere pædagogisk, bedre 

til at formulere mig og forklare, så 

yngre kan forstå det. Vi har fået en 

genopfriskning af læseteknikker og 

opgaver, der fulgte med. 

 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
http://www.uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/forsoegsprogram-om-udsatte-boerns-faglighed
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