
 

 
FIND DE RIGTIGE BØGER 
 

Til makkerlæsning er der naturligvis behov for et udvalg af bøger, som matcher de små makkerlæseres læ-

seniveau og som de samtidig finder interessante. De fleste makkerlæsningsprojekter har et samarbejde med 

det lokale bibliotek eller skolebiblioteket, som sammensætter en kasse med bøger.  

BØGERNES SVÆRHEDSGRAD:  

Noget af det vigtigste ved makkerlæsningen er at give børnene gode læseoplevelser og styrke deres selv-

værd og tro på, at de kan blive gode til at læse. Det er derfor vigtigt, at de bøger, som børnene bliver præ-

senteret for, ikke er for svære. Når kassen skal sammensættes, er det derfor vigtigt, at man har en god for-

ståelse for makkerlæsernes læseniveau. Til det formål har vi lavet et skema, hvor de små makkerlæseres 

dansklærer kan give lidt oplysninger om elevens niveau, fx lixtal. Se støtteværktøjet ”Information om den lille 

makkerlæser”. 

BØGERNES INDHOLD OG EMNER:  

Det giver en større læselyst og incitament for at læse, hvis børnene interesserer sig for det, som bøgerne 

handler om. Børn har forskellige interesser, og det er derfor godt at have et bredt udvalg. Det kan både inklu-

dere skønlitteratur og faglitteratur. Når kassen skal sammensættes er det derfor en god idé, hvis man har et 

indblik i, hvad børnene interesserer sig for. Når makkerparrene skal vælge bøger er det dog vigtigt, at det 

ikke er interessen der får lov at styre, men sværhedsgraden. 

UDSKIFTNING AF BØGER 

Hold løbende øje med, om makkerparrene er ved at have læst alle de bøger, som passer til deres niveau. I 

forbindelse med at man udskifter bøgerne, er det vigtigt, at gøre status i forhold til, om de bøger man lånte i 

første omgang var af en passende sværhedsgrad og om de stadig er det. Her er det også oplagt at få nogle 

input til, hvilke temaer børnene interesserer sig for. 

HVORDAN VÆLGER MAKKERLÆSERNE BØGER I DEN RIGTIGE SVÆRHEDSGRAD? 

En tommelfingerregel er, at bogen hellere skal være lidt for let end for svær, så barnet får succesoplevelser 

med læsningen. Om sværhedsgraden er passende, kan vurderes med femfingertesten, som makkerlæserne 

lærer på kurset. Det kan også gøres ved, at makkerlæserne sammen bladrer bogen igennem og vurderer, 

om den er passende. Det er vigtigt at det ikke udelukkende er interessen der styrer bogvalget. 

For at gøre det lettere for makkerparrene at vælge bøger i den rigtige sværhedsgrad, er det en god idé, hvis 

bøgerne fx står i kasser opdelt efter lixtal. På den måde ved makkerparrene, hvilken kasse de skal kigge i og 

kan hen ad vejen gå til næste kasse, hvis den lille makker bliver bedre.  


