
 

STØTTE OG MOTIVERING AF  

DE STORE MAKKERLÆSERE 

Rollen som makkerlæser kan være et stort ansvar for et ungt menneske, og det er derfor vigtigt, at de ældste 

makkerlæsere støttes i forløbet. De skal føle sig trygge i rollen og altid vide, hvem de kan henvende sig til, 

hvis de støder på spørgsmål eller problematikker, de ikke selv kan løse.    

Støtte til hvad?: De store makkerlæsere kan have behov for støtte i forhold til flere forskellige aspekter af 

indsatsen, både hvordan de skal bruge de konkrete læsemetoder, de mere sociale sider af indsatsen og re-

lationen til den mindste læsemakker og støtte til at opretholde deres egen motivation. 

 

Brug af læsemetoderne: På kurset får makkerlæserne mange forskellige oplysninger, som de skal kunne 

huske og anvende. De bliver bl.a. præsenteret for forskellige læsemetoder, som de øver via rollespil. Rolle-

spil er dog noget helt andet end virkeligheden. Det kan derfor være en god idé at samle makkerlæserne efter 

de første uger med makkerlæsning for at genopfriske kurset, repetere metoderne og tale om, hvorvidt de op-

lever udfordringer.  

At snakke om teksten: Det har vist sig, at de store makkerlæsere særligt har brug for at blive støttet i at tale 

med de små om teksten. At tale om det man læser, er lige så vigtigt som selve læsningen, fordi det styrker 

ordforrådet og sikrer forståelse. Både den store og den lille makkerlæser bliver let meget optagede af selve 

læsningen, fordi de oplever det som det primære formål med makkerlæsningen. Det kan derfor være en god 

idé at give inspiration til, hvordan man kan tale om bogens indhold. Vend evt. tilbage til kurset og støttered-

skabet ”Snak om det I læser”. 

Relationen og den gode ramme: En ting er at kunne følge instruktionerne i læsemetoderne, noget andet er 

at skabe gode rammer for læsningen. De store makkerlæsere kan have brug for hjælp til, hvordan de skal 

motivere de små, hvordan de kan skabe en tryg ramme og en god relation, hvordan de kan håndtere, hvis 

dem lille læsemakker ikke lytter efter og meget mere.  

Egen motivation: Selvom de store makkerlæsere får løn for deres arbejde, kan der alligevel være brug for 

at støtte op om deres motivation. Det er vigtigt, at de unge oplever makkerlæsningen som meningsfuld – og 

oplever, at de gør en reel forskel. Det kan understøttes gennem interesse og feedback fra tovholderen og 

evt. læsevejleder, egen lærer eller læreren til de små makkerlæsere.  



 

IDÉER TIL STØTTE OG MOTIVATION 

Nedenfor er en række eksempler på, hvordan man kan arbejde med at støtte de store makkerlæsere og  

arbejde med at fastholde deres motivation og engagement. 
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Et genopfriskningskursus: Selvom makkerlæs-

ningskurset klæder de unge på til både det læsetekni-

ske og mere relationelle, kan det være en god idé at 

lægge et genopfriskningskursus af makkerlæsnings-

metoderne 4-6 uger inde i forløbet. Her kan de unge 

gennemgå redskaber eller bestemte elementer af ind-

satsen, de finder udfordrende. Et sådan kursus kan af-

holdes med udgangspunkt i kursusmaterialet. 

 
En synlig og involveret støtteperson: Det er en for-

del at have en synlig og aktivt tilstedeværende støtte-

person under læsesessionerne. Det virker motive-

rende for makkerparrene, at der er en voksen, der går 

rundt og udviser interesse. Samtidig giver det støtte-

personen mulighed for at have fingeren på pulsen i 

forhold til, hvordan det går i de forskellige makkerpar 

og om der er noget særligt, den store makker har brug 

for at blive støttet i.  

 

Indflydelse: En måde at fastholde de store makker-

læseres motivation kan være at give dem indflydelse 

på makkerlæsningen. Et eksempel kunne være, at de 

er med til at indrette lokalerne, indkøbe plakater og 

andre materialer til brug i forbindelse med makkerlæs-

ningen. En anden måde at fastholde motivationen kan 

være at inddrage dem i at planlægge fx en fælles tur 

for små og store makkerlæsere. De kan også bruges 

som en ressource i forhold til at uddanne nye hold af 

makkerlæsere eller undervise de smås forældre i 

makkerlæsningsmetoderne. 

 

Branding: Der er også gode erfaringer med at 

”brande” makkerlæserrollen fx ved at lave nøgleringe 

med makkerlæsningssymbolet og den store makker-

læsers navn på, som en slags ”uniform” de store mak-

kerlæsere skal have på, når de er på arbejde. Det er 

med til at synliggøre, at de er noget særligt som store 

makkerlæsere, både over for dem selv og overfor 

jævnaldrende kammerater. 

5 minutter opsamling efter hver læsesession: En 

fast afrunding efter hver læsesession giver de unge 

mulighed for at vende, hvad der er gået godt og min-

dre godt, og hvad man evt. kan gøre bedre eller an-

derledes næste gang. Opsamlingerne skal tænkes ind 

i planlægningen fra start af, og derfor er der også af-

sat tid til det i ”Sådan foregår en læsesession”.  

 
Status- eller mentormøder: Udover de små opsam-

linger efter hver gang, kan der også afholdes status- 

eller mentormøder for hele gruppen eller individuelt. 

Det giver lejlighed til en dybere snak om de unges op-

levelser og erfaringer. Det kan også være et rum til at 

give de unge feedback fx fra de små makkerlæseres 

forældre. Møderne kan også bruges til at give de unge 

mulighed for indflydelse og at være med til at udvikle 

nye ideer. 

 

”Dagens tema”: En måde at støtte makkerlæserne i 

at huske de forskellige redskaber eller støtte dem i fx 

at tale om teksten eller at ”kigge ind i ordet” kan være, 

at støttepersonen sætter en ramme for læsesessio-

nerne. Støttepersonen kan fx udvælge ”dagens red-

skab” og dermed udfordre makkerparrene til særligt at 

arbejde med dette redskab denne dag. 

 

En fælles kommunikationsplatform: Det kan være 

en god idé at lave en fælles kommunikationsplatform 

mellem de store makkerlæsere og tovholderen. Både 

fordi det kan være en praktisk måde at kommunikere 

beskeder ud på, men også fordi det er med til at etab-

lere et særligt makkerlæser-netværk, som makkerlæ-

serne bliver en del af. 

 


