
 

 

DE SMÅ MAKKERLÆSERE 

Min Makkerlæser – Min Ven er målrettet børn, som af forskellige årsager er kommet lidt bagud i 

forhold til deres klassekammerater, når det kommer til læsning. 

HVILKE BØRN ER I MÅLGRUPPEN? 

Børn hvis forældre ikke kan støtte dem: Én målgruppe for indsatsen er børn, hvis forældre har 

svært ved at støtte dem i deres læsning derhjemme. Det anbefales typisk, at børn læser ca. 20 mi-

nutter derhjemme hver dag. Det har nogle forældre svært ved at understøtte, og her kan makker-

læsning være et godt supplement.  

Motivation og tro på egne evner: Derudover er målgruppen for indsatsen børn, som har brug for 

et skub i den rigtige retning, som har mistet motivationen og modet i forhold til læsning, og børn 

som mangler tro på deres egne evner.  

Tosprogede børn: Min Makkerlæser – Min Ven er også et godt tilbud til tosprogede børn, som op-

lever læseudfordringer. Forskningen peger på, at tosprogede børn særligt oplever udfordringer 

knyttet til sprogforståelse og ordforråd, men ikke til selve afkodningen af tekster1. For disse børn er 

det ekstra vigtigt, at makkerlæseren klædes på til at tale med barnet om teksten.  

HVEM ER IKKE I MÅLGRUPPEN? 

Det er vigtigt, at de børn, der indgår i Min Makkerlæser – Min ven, ikke oplever vanskeligheder, 

som er mere alvorlige, end at deres makkerlæser kan hjælpe og håndtere dem. 

Ordblindhed: Børn, der vurderes at være i risiko for ordblindhed, er ikke i målgruppen for indsat-

sen. I det tilfælde er der brug for en mere professionel indsats. 

Opmærksomhed: Barnet må ikke have alvorlige opmærksomhedsforstyrrelser eller på anden vis 

have meget svært ved at koncentrere sig eller sidde stille og modtage en besked. 

  

                                                           
1 Løntoft, Jette. 2006. Læsning og de tosprogede. KVAN.  



 

 

DE STORE MAKKERLÆSERE 

Valget af en god makkerlæser afhænger af både sociale og faglige overvejelser.  

HVEM ER EN GOD MAKKERLÆSER? 

Motivation, mødestabilitet og modenhed: Det er vigtigt, at den store makkerlæser er motiveret 

til at påtage sig opgaven for at gennemføre hele forløbet. Det er også vigtigt, at den store makker-

læser har den modenhed det kræver at skabe en god og tryg læsesituation og til at forstå, hvordan 

han eller hun bedst muligt motiverer den mindste makkerlæser. 

Læsefagligt: Makkerlæseren behøver ikke være den stærkeste læser i forhold til sine jævnald-

rende. Der er potentiale i at vælge makkerlæsere, hvis læsefærdigheder også rummer plads til for-

bedring, da indsatsen på den måde kan løfte både de små og de store makkerlæseres læsning. 

Rum for personlig udvikling: Min Makkerlæser – Min Ven er ikke kun en læsetræningsindsats for 

de små, men også et lommepengejob for de store. Derfor er det vigtigt, at man også vælger unge 

ud fra deres behov for at blive støttet i en positiv udvikling.  

SAMMENSÆTNING AF GRUPPEN AF MAKKERLÆSERE 

De store makkerlæsere kommer til at indgå i en gruppe af makkerlæsere. Det er derfor en god idé, 

at være opmærksom på hvilken gruppedynamik, der kan opstå mellem de unge, man ansætter. 

Der er ikke én rigtig løsning, og I beslutter selv, hvilken konstellation der fungerer bedst for jer. 

Kender de hinanden godt i forvejen? Det kan på den ene side betyde, at det bliver et godt og 

trygt miljø for de store makkerlæsere, men det kan også betyde, at der let kan gå ”tant og fjas” i 

den og at de unge ikke bliver udfordret så meget. 

Kender de ikke hinanden godt i forvejen? Hvis de ikke kender hinanden godt i forvejen, kræver 

det ekstra arbejde at skabe en sammentømret gruppe og et godt og trygt miljø. På den anden side 

er det også en mulighed for at åbne de unges verden op og lade dem indgå i et nyt fællesskab 

med andre unge. 

Rollemodeller for hinanden: Min Makkerlæser – Min Ven lægger op til, at de store makkerlæsere 

både kan have potentiale for faglig og personlig udvikling. Det kan dog være en fordel, at sammen-

sætte gruppen således, at nogle makkerlæsere kan være rollemodeller for andre, og at de ikke alle 

kæmper med det samme. 

  



 

 

HVORDAN MATCHES  

DE STORE OG SMÅ BEDST?  

Når de store og de små makkere skal matches i makkerpar er der forskellige forhold, som det er 

vigtigt at tage højde for. 

 

Køn: Erfaringer fra tidligere makkerlæsningsforløb med unge som makkerlæsere peger på, at det 

kan være en god idé at matche makkerparrene så begge har samme køn. Det kan gøre det lettere 

at finde fælles interesser og lettere for den mindste makkerlæser at spejle sig i den ældste makker-

læser. Det kan altså give et bedre udgangspunkt for at opbygge en god relation, men det er dog 

ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå en god relation på tværs af køn. 

Personlighed: Alle mennesker er forskellige, og det kan derfor også være vigtigt at se på, hvordan 

de lille og stor makkers personligheder passer sammen. Hvis det fx er et barn, der har tendens til 

at være lidt fræk og krævende, så er det vigtigt, at det er en stor makker, som har overskud og kan 

klare mosten. Hvis det på den anden side, er et barn, der er meget genert og usikkert, er det vig-

tigt, at det er en makkerlæser, som er meget omsorgsfuld. 

At matche efter personlighed kræver, at man på forhånd kender både de små og de store, hvilket 

ikke altid er tilfældet. I så fald kan man evt. lave et arrangement forud for opstarten, hvor man får 

lejlighed til at møde både de store og de små og se, hvordan de fungerer sammen. 

Rotation?: Hvis der er et barn, som det er særligt svært at være makker for, fx fordi barnet har 

svært ved at sidde stille, eller fordi barnet måske er usikker og frustreret over læsningen, så kan 

det være en idé, at makkerparrene brydes op og skifter undervejs. Det kan aflaste de store mak-

kerlæsere, men det kan også være positivt for barnet at indgå i en ny konstellation. Det er dog vig-

tigt, at barnet ikke oplever, at det er på grund af ham eller hende, at der roteres. 

1 til 2: Det er også en mulighed, at de store makkerlæsere matches med to små makkerlæsere 

hver, som han eller hun læser med på forskellige tidspunkter. Dette giver mulighed for en mere at-

traktiv ansættelse for de store makkerlæsere, fordi der er flere timer i det. Der kan også være 

nogle stordriftsfordele, så flere små makkerlæsere kan få støtte. 

 


