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Connie Juel, uddannelsesforsker og projektleder på det første amerikansk 
læsemakkerprojekt
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Hvordan fik vi ideen til LST-makker?  

Formålet er at skabe/genskabe øget motivation for anvendelse af 
LST ved at være sammen med en rollemodel

Inspireret af ”Læsemakker”, 2011, af Mia Finnemann Schultz



Hvorfor arbejde med LST-makker?



Fordi elev-elev feedback giver trivsel
…og læring



• Mesterlæreprincippet

• Kendt stof

• Repetition

• Guidning/feedback

Principper for LST-makker



Mål:

• At man som LST-makker forbedrer sine it-kompetencer, motivation og sociale 
kompetencer betydeligt

”Når man skal lære ting fra sig, lærer man det på en måde bedre selv, fordi man 
repeterer”, ældre LST-makker

Den ældre elev



Mål:

• Blive fortrolig med LST og dermed blive mere selvstændig

• Erkende sin måde at lære på ved at spejle sig i en rollemodel

”Det har været sjovt. En lærer forstår jeg ikke altid, men Smilla kan ligesom forklare 
mig tingene på en anden måde, fordi hun også er ordblind”, yngre elev

l

Den yngre elev



4 lektioner med følgende overskrifter:

• 1. og 2.lektion: Gennemgang af pc-rutiner

• 3.lektion: Positiv stemning (arbejdsark 1)

• 4.lektion: LST-makker og god opførsel (arbejdsark 2 og 3)

Kursus for de store LST-makkere



”Sig noget positivt”

Du henter din LST-makker, og I går derhen, hvor I har makkersession. Da I går ned ad 
gangen, kommer der en første klasse forbi. De er ret støjende og fjoller rundt. Men 
din makker er rolig og opfører sig pænt, og han/hun ignorerer børnene på gangen, 
der forsøger at få hans/hendes opmærksomhed. Da I når derhen, hvor I har 
makkersession, siger du til ham/hende…

Arbejdsark 1 (Kursus for de ældre elever)



Plancher



7 lektioner á 45 minutter:

5 minutter til afhentning af yngre elev

5-10 minutter til repetition af forrige 
lektion

20-25 minutter til nyt stof

5 minutter til afslutning og aflevering

LST-makker lektioner



Lektion 4 

(arbejdsark til lektionerne)

• Eleverne bliver fortrolige med at splitte skærmen 
med 2 PDF-dokumenter

• Eleverne bliver fortrolige med at skrive med CD-
Ord i en PDF-fil

• Eleverne kan indtale en lydfil i PDF



Ledelsen sætter projektet på dagsordenen.

Læsevejlederen:

• Udvælgelse af elever (ikke for mange par)

• Forældretilladelser indhentes

• Sammensætning af par (brug af samme 
LST, aldersforskel….)

• Besked til lærerne om, hvornår lektionerne 
er for de ældre elever, og hvornår 
makkerlektionerne foregår. Det må ikke gå 
ud over undervisning.

• Evt. orienterende møde for forældre, lærere 
og elever

• LST-makker introduceres for hinanden

Skolens rolle



Eksempel på brev til de

yngre elevers forældre

Fra en lærer:

”Man bliver helt høj af at gå rundt 
mellem 6 makkerpar, der snakker, 
fortæller, afprøver og uddeler fifs 
og ikke mindst ros. Det har været 
en sand fornøjelse at overhøre, 
hvordan de store er trådt i 
karakter og holder samtalen og 
opgaven kørende”.



https://dansk.gyldendal.dk/til-laereren/differentiering-paa-portalen/lst-makker/skab-
laering-med-lst-makker

https://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/metoder/laesemakker

https://emu.dk/grundskole/dansk/laesning/vi-ses-laesemakker

Mia Finnemann Schultz: ”Læsemakker”, 2011
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