
 

SÅDAN INDDRAGES FORÆLDRENE 
 

 

De små makkerlæsere bliver typisk udvalgt, fordi deres forældre af forskellige årsager har svært ved at 

læsetræne med dem derhjemme. Forskningen peger dog på, at forældre kan spille en vigtig rolle i deres 

børns sproglige og læsemæssige udvikling. Det er derfor vigtigt, også at inddrage forældrene i indsatsen. 

Det er både vigtigt, at de er involverede i selve makkerlæsningsforløbet, og at de klædes på til, på alternative 

måder at kunne understøtte deres børns sproglige og læsemæssige udvikling.  

Erfaringerne fra de første forsøgsprojekter peger på, at forældrene er rigtig glade for, at deres barn får tilbud 

om at indgå i projektet, og at de gerne møder op til møder og sociale arrangementer. Dette engagement skal 

gribes og bruges til at motivere- og klæde forældrene på til at støtte op om børnenes læsning derhjemme. 

Nedenfor er det illustreret, hvordan man kan inddrage forældrene i løbet af indsatsen. 

 

1. I forbindelse med opstartssamtaler med forældrene får forældrene at vide, at de som forældre spiller en 

vigtig rolle. Det en god idé, hvis man allerede her kan fortælle dem, på hvilke måder man forventer at de 

indgår i indsatsen, og om der er særlige aktiviteter for dem undervejs. 

2. Det kan være en god idé at invitere forældrene med til den første makkerlæsningssession, så de fra 

starten af føler sig som en del af indsatsen. De kan se lokalerne, møde den store makkerlæser og blive 

præsenteret for makkerlæsningsværktøjerne.  

3. Det vigtigt at have en løbende kontakt med forældrene. SMS’er kan være en god måde at have kontakt. 

Mange steder sender de en huske-sms på dagen, men det kan også være en kort besked, der fortæller, 

hvordan læsningen det er gået eller måske et billede fra makkerlæsningen (husk at overholde GDPR). 

4. Under makkelæsningsforløbet kan skolen og den boligsociale indsats inspirere og støtte forældrene i at 

styrke deres børns sprog og læsning ved at arrangere temamøder og sociale arrangementer med fokus 

på bøger, sprog og læsning. Dette kan også gøres i samarbejde med et lokalt bibliotek. 

5. Ved afslutningen af makkerlæsningsforløbet inviteres forældrene til et afslutningsmøde med skolen og 

en boligsocial medarbejder, hvor det afklares i hvilket omfang forældrene selv kan støtte deres barns 

læsning fremover, eller om der skal findes en anden ordning. 



 

IDÉER TIL INDDRAGLESE AF FORÆLDRE 
 

Nedenfor er en række eksempler på, hvordan man kan inddrage forældrene i indsatsen. Nogle af 

eksemplerne handler konkret om at hjælpe forældrene til at læsetræne med deres børn, mens andre handler 

om at gøre bøger til en del af hverdagen i familierne eller inspirere forældrene til at styrke deres børns sprog 

og ordforråd, hvilket er et vigtigt element i læsning. Lad jer inspirere af eksemplerne eller kom selv på andre. 

w Demonstration af makkerlæsningsmetoderne:  

Det er oplagt at give forældrene mulighed for at 

arbejde videre med de simple makkerlæsnings- 

redskaber derhjemme. Makkerlæserparrene kan vise 

forældrene, hvordan de gør, og forældrene kan prøve 

metoderne af. Dette kunne evt. foregå i hjemmet, som 

en hjælp til at få læsning integreret i hverdagen.  

Besøg på det lokale bibliotek: Med et besøg på det 

lokale bibliotek kan man præsentere familierne for en 

mulighed, som mange af dem måske ikke benytter sig 

af i hverdagen. Det er en måde at få flere bøger ind i 

børnenes og familiernes hverdag og helt konkret få 

bøger med hjem, som børnene kan læse i eller de kan 

læse sammen. Det kræver nemlig, at forældrene føler 

sig fortrolig med stedet og ved, hvordan man bruger 

det. Derfor kan en rundvisning og et møde med 

bibliotekets medarbejdere være en god idé. 

Højtlæsning: At læsetræne med sine børn hænger 

også tæt sammen med, om man har en bogkultur i 

hjemmet, fx om man læser højt for børnene. Det kan 

derfor være en god idé at invitere til højtlæsning fx på 

biblioteket, så forældrene får en oplevelse med 

højtlæsning.  Hvis der er mange forældre, der taler 

samme sprog, kan det også forgå på deres eget 

modersmål, så det bliver mere vedkommende for dem 

og dermed lettere at tage med hjem. 

Afliv myter: Nogle forældre – som taler dårligt dansk 

eller læser dårligt - er bange for, at det er skadeligt for 

deres børns læsning eller danske sprog, hvis de læser 

med dem, eller hvis de læser på deres modersmål. 

Det kan derfor være en god idé at være med til at 

aflive disse myter, og opfordre forældrene til at læse 

med deres børn, også selvom de ikke taler fejlfrit. 

Kursus i makkerlæsningsmetoderne: Hvis man 

vurderer, at det er relevant for forældrene, kan man 

invitere dem til et kursus i makkerlæsning – lidt 

ligesom det makkerlæserne fik til at starte med. De 

store makkerlæsere kan være med til at afholde 

kurset. Det afhænger dog af en vurdering af, om 

forældrene vil få noget ud af et sådant kursus. 

Inspiration til sprogstimulering: Et stort og aktivt 

ordforråd på både dansk og (eventuelt) modersmål er 

afgørende for, at et barn kan blive en god læser. 

Forældrene har derfor en vigtig rolle i at styrke deres 

barns sprog – også selvom de ikke taler dansk i 

hjemmet. Opfordr forældrene til at tale mere aktivt 

med deres børn fx ved at fortælle historier, fra da de 

selv var børn. 

Find tid i hverdagen: Én ting er at klæde forældrene 

på med redskaber til at læsetræne og læse i hjemmet. 

Noget andet er at finde tiden til det i familielivet. Et 

andet område at sætte ind, kunne derfor være at 

hjælpe familierne med at skabe nogle rammer, hvor 

barnet kan få ro og støtte til at læsetræne derhjemme. 

 

Anderledes måder at læsetræne: Læsetræning 

behøver ikke være 20 minutter med en bog ved et 

bord. Det kan også være at læse vejskilte, teksten på 

juicekartonen eller teksten på IPad’en. Man kan lave 

et informations-arrangement, hvor man præsenterer 

forældrene for anderledes måder at læsetræne. 


