
Workshop 2c: 
`Afprøvning af Makkerlæsning´

� anbragte børn i folkeskolen (1.-7. klassetrin)
� udsatte børn i folkeskolens 1.-7. klassetrin (børn der modtager    
støtte efter Servicelovens § 52) 

Symposium 21.05.15 
v. Jakob Brixtofte Petersen og Mia Finnemann Schultz, 
Socialstyrelsen



Satspuljeaftalen for 2015-2018

Afprøvning af udvalgte skolerettede og skoleunderstøttende metoder 
Samarbejde mellem de to ministerier med samme målgruppe: 
Målgruppen: udsatte og anbragte børn i folkeskolens 1.-7.klasse

Baggrund i forskning om målgruppen udsatte og anbra gte børn: 
- Klarer sig gennemsnitligt dårligere end deres jævnaldrende i tests
- Blandt de 25 % med dårligste resultater er udsat socioøkonomisk baggrund 

overrepræsenteret
- Færre opnår uddannelse og beskæftigelse end jævnaldrende 24-årige

Underbygger regeringens 2020-mål:
- forbedre udsatte børns læsning og matematikniveau i folkeskolen
- øge antallet af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse



Satspuljeaftalen for 2015-2018

Afprøvning af skolerettede metoder:
UVM: - Udvælger metoder i juni 2015

- Ekstern evaluator til hele initiativet 
- Styregruppe, følgegruppe

Afprøvning af skoleunderstøttende metoder,Afprøvning af skoleunderstøttende metoder,
MBLIS & Socialstyrelsen: 

- ’Afprøvning af Makkerlæsning’, 2015-2018 

- ’Afprøvning af Klub Penalhus’, 2015-2018 



Workshop 2c: skoleunderstøttende metode,
Afprøvning af Makkerlæsning

Formål : At understøtte anbragte og udsatte børns skolegang gennem
læsetræning.

Målgruppen : Anbragte børn: plejefamilie, døgninstitution, opholdssted
Udsatte hjemmeboende børn, som modtager støtte § 52
1. klasse – 7. klassetrin i folkeskolen1. klasse – 7. klassetrin i folkeskolen

Indsats : Læsetræning med Makkerlæser 20 minutter ad gangen, 3 
gange om ugen fra juli-dec



Besluttet tidsplan  
UVM, MBLISF og Socialstyrelsen

Pilotfase
2015: Udbud ’Afprøvning af  Makkerlæsning’, kr.2.1 mio ex moms

Socialstyrelsen Ekstern leverandør
Pilot: ca. 50 børn tester form 

Afprøvningsfase
2016: Styregruppen Vurdering af pilot, samt endelig tilrettelæggelse af 

indsatsen indsatsen 

MBLISF Ansøgningspulje - Kommuner 2016-2018
Leverandør Børn modtager indsatsen
Evaluator Indsamler data

Udbredelse af resultater af afprøvningen og evalueringen
2017+18: Børn modtager indsatsen

..Udbredelse..



Læs mere om 
EU-udbuddet og ansøgningspuljen

Se udbudsmaterialet på dette website : 
www.socialstyrelsen.dk / puljer og udbud

Frist for fremsendelse af tilbud på ’Afprøvning af Makkerlæsning’: 
Mandag d. 8. juni kl. 12.00 til:  tilbudmakkerlaesning@socialstyrelsen.dkMandag d. 8. juni kl. 12.00 til:  tilbudmakkerlaesning@socialstyrelsen.dk

Ansøgningspulje for kommuner:
Tilmeld dig nyhedsbrevet vedr. MBLIS’s ansøgningspul jer:
http://sm.dk/arbejdsomrader/tvaergaende-omrader/puljer
Ansøgningspuljen udmeldes primo 2016.



Læsning med barnet

Hvad?
• 20 minutters læsning – 3 gange ugentligt – i 4 måneder.

Hvem?
• Makkerlæsere: Forældre, plejeforældre eller institutionspersonale læser 

med barnet.

Hvordan?
• I starten læser den voksne og barnet højt sammen
• Indtil barnet ønsker at prøve at læse selv
• Hvis barnet får problemer, vendes der tilbage til at læse højt sammen
� Barnet læser med tiden mere og mere selvstændigt. 



Bogvalg og læsedagbog

Hvad? 
• Test eller værktøj, der skal hjælpe til at vælge bøger med den rette 

sværhedsgrad.
• Læsedagbog til registrering af hvor meget barnet læser på en uge.

Hvorfor?
• Barnet skal finde bøgerne spændende og interessante.• Barnet skal finde bøgerne spændende og interessante.
Hvordan?
• Inspiration kan hentes fra det sideløbende projekt Klub Penalhus –

bogpakker til udsatte børn. 
• Skolens lokale fagperson (evt. en læsevejleder) kan hjælpe med at 

læseteste barnet. 



Resultater

Svenske resultater med Makkerlæsning

• På 4 måneder har gennemsnitsbarnet forbedret sin læsefærdighed 
svarende til et år

• Bedre resultater for de yngre børn (8-10)
• Forbedring af ordforråd
• Tydelige forbedringer af IQ scoringer• Tydelige forbedringer af IQ scoringer



Danmark  
Kvalitetssikring på alle 7 klassetrin

Fælles Mål for faget dansk

De nye Fælles Mål for dansk: 
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk



Forskelle og ligheder
Organisering af ’Afprøvning af Makkerlæsning’ 

Sverige
o Universitet 
o 1-2 årsværk centralt

DK – Afprøvning af Makkerlæsning
o Ekstern leverandør 2015-2018  (privat ell. offentlig)o Ekstern leverandør 2015-2018  (privat ell. offentlig)
o Satspuljefinansiering 
o Små kommunale enheder
o Forankring på sigt? 



Forskelle og ligheder 
Målgruppen

Sverige
o Plejefamilieanbragte

DK – Udsatte børn i 1.– 7. klasse
o Plejefamilieanbragteo Plejefamilieanbragte
o Institutionsanbragte
o Opholdssteder
o Hjemmeboende børn med støtte § 52



Workshop 2c, Dialogoplæg:..

Hvordan når vi bedst muligt ud til alle fire børne- grupper med indsatsen:
Hhv.:

Anbragte børn i plejefamilier? 
Anbragte børn på døgninstitutioner? 
Anbragte børn på opholdssteder?
Hjemmeboende børn (,som modtager støtte § 52)?

Hvordan når vi bedst muligt fagpersoner og forældre :
Hvordan inddrages plejefamilier?
Hvordan inddrages personale?
Hvordan inddrages forældre til hjemmeboende børn?
Hvordan inddrages folkeskolerne?



Input til rammerne for Makkerlæsning

• Hvor kan Makkerlæsning forankres?

• Hvordan kan læsningen organiseres i ferier?



• Tak for jeres opmærksomhed og bidrag!

• Kontakt: Jakob Brixtofte Petersen, jbp@socialstyrelsen.dk
Tlf.:+45 41 93 25 42


