
EVALUERING AF INDSATSERNE  

For at blive klogere på hvad både de store og de små læsemakkere får ud af forløbet, har vi lagt 

nogle evalueringselementer ind i forløbet. Resultaterne af evalueringen bliver afrapporteret på 

tværs af indsatserne i slutningen af forsøgsperioden. Evalueringselementer består af: 

 En logbog til forløbet 

 Et spørgeskema til lærerne før og efter forløbet 

 Et spørgeskema til de ældste makkerlæsere 

LOGBOGEN 

Efter hver makkerlæsningssession skal makkerparrene udfylde en logbog. I logbogen noteres det, 

hvilke bøger de har læst og hvor mange sider. Derudover skal makkerparrene vurderer, hvordan 

hver læsedag er gået. Dette er et redskab til makkerparrene, så de kan huske, hvad de har læst. 

Derudover giver det dem løbende mulighed for at evaluere, hvordan det går – og evt. hvad de kan 

gøre anderledes. Logbogen er også en del af CFBUs dataindsamling til evaluering af indsatsen, og 

skal derfor indsamles og sendes til CFBU efter nærmere aftale ved indsatsen afslutning. Med log-

bogen kan vi se, hvor ofte og hvor meget, der er blevet læst med hver enkelt barn, og hvordan læ-

sedagene er blevet vurderet over tid. Læs mere i selve logbogen. 

SPØRGESKEMA TIL LÆRER/LÆSEVEJLEDER 

CFBU laver et helt kort spørgeskema til de lærere/læsevejledere, der har indstillet børn til deltage i 

forsøgsprojektet. I det bliver hvert enkelt barns læsekompetencer og læselyst vurderet. Et spørge-

skema sendes ud før indsatsen forløb og et efter. I det afsluttende spørgeskema bliver det yder-

mere vurderet, om den udvikling, der eventuelt ses, er større, end hvad, den der besvarer, ville 

have forventet, hvis barnet ikke havde været en del af forløbet. Samarbejdsaftalen med forældrene 

rummer samtykke til, at der må deles oplysninger om barnet.  

Link til spørgeskemaet sender CFBU til de respektive projektkoordinatorer, der har ansvaret for at 

videresende spørgeskemaet til den/de relevante lærer eller læsevejleder.  

AFSLUTNING MED DE ÆLDSTE 

I forbindelse med afslutningen af forløbet afholdes der et møde med de ældste makkerlæsere, 

hvor de taler om, hvad de har fået ud af forløbet. I forbindelse med dette laver CFBU et kort spør-

geskema, som vil give data om de ældste makkerlæseres udbytte og oplevelser (dette spørge-

skema er endnu ikke udviklet). 

https://www.cfbu.dk/laering/min-laesemakker-min-ven/

