
BILAG                      

       

     
iBogen og eleven 

Afsætning på hhx - Undersøgelser af en iBogs indflydelse på elevernes 

læreprocesser 

   

Masterprojekt: Forår 2013 

Hanne Flach 

Vejleder: Birgitte Holm Sørensen 



BILAG iBogen og eleven  Hanne Flach 

Side 1 af 2 
 

Bilagsoversigt  
 

A1 Kompetencer og faglige mål i afsætning 

A2 Læreplan til afsætning A 

A3 SOLO Taksonomi fra vejledning til Afsætning A 
 

B1 Introduktion til elever 

B2 Det endelige spørgeskema 

B3 Udfyldte spørgeskemaer 

B4 Skematiske oversigter over resultater fra spørgeskema 

B5 Svar til spørgsmål opdelt i grupper 
 

C1 Introduktion til elever i fokusgruppe 

C2 Spørgeguide til fokusgruppe 

C3 Transskriberet fokusgruppeinterview 

C4 Fokusgruppens historie 
 

D1 SWOT – analysen Referat af forløb 

D2 SWOT – analysen udarbejdet af eleverne 
 



BILAG iBogen og eleven  Hanne Flach 

Side 2 af 2 
 

E1 Spørgeguide til individuelle interview 

E2 Omkring transskribering ved individuelle interviews 

E3 Yosef 

E4 Niklas  

E5 Louis  

E6 Thore 

E7 Dennis  

E8 Jakobine  

E9 Mathilda  

E10 Nils 

E11 Elevernes historier  
 

F1 Uddrag fra dagbog om iBogsklassen 
 

G1 Eksempler fra Trojka og Systime 

G2 Afsnit fra iBog 

G3 Eksempler på opgavetyper i iBogen 

G4 Eksempler på oversigter i iBogen 

G5 Oversigt og eksempel på undervisningsforløb 
 

 

 

 

 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

A1 Side 1 af 4 
 

A1 Kompetencer og faglige mål i afsætning1 
 

”Kompetenceblomsten”  

 

 

Kilde: Vejledning til afsætning A, s. 8 

 

Målene for faget, som de fremgår af læreplanen for afsætning A, er baseret på rapport om kompetencer i 

økonomifagene. Begrebet kompetence bruges i denne sammenhæng for: ”elevens indsigtsfulde parathed til 

at handle på en måde, der lever op til udfordringerne i en given situation”. (Ministeriet for børn og 

undervisning, 2012, Afsætning A, s.7) 

                                                           
1
 Fra: Vejledning til afsætning A, 2012 s. 6.  
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Desuden er fagets kernestof formuleret i følgende punkter af fagligt indhold:

Kernestoffet er:

– metode: kvantitative og kvalitative metoder
– makroforhold: omverdensforhold nationalt og internationalt
– internationaliseringsteori: markedsudvælgelse, internationaliseringsmodeller og kulturelle forhold
– strategisk planlægning: virksomhedens interne forhold, konkurrence-, vækst- og porteføljestrategier
– efterspørgselsforhold: markedets størrelse, segmentering og målgruppevalg nationalt og

internationalt samt købsadfærdsteori på konsument- og producentmarkedet
– udbudsforhold: markedsafgrænsning, brancheforhold og konkurrencesituation
– marketingmix: produkt, pris, distribution og promotion på nationalt og internationalt niveau samt
markedsføringsplan.

Med følgende formulering om supplerende stof:

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof skal
udvælges, således at det sammen med kernestoffet medvirker til udvikling af de faglige mål. Det
supplerende stof omfatter aktuelt afsætningsøkonomisk stof, typisk avisartikler, tv-udsendelser eller
informationer fra virksomheders hjemmesider, der perspektiverer og uddyber de faglige mål.

Overordnet skal eleverne kunne anvende faget så de kan tale ”afsætningsøkonomisk”.
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A2 Læreplan til afsætning A

Bilag 7

Afsætning A – hhx, juni 2010

1. Identitet og formål

1.1. Identitet

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse,
markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og
internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

1.2. Formål

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde selvstændigt og helhedsorienteret med
afsætningsøkonomiske problemstillinger.

Eleverne skal gennem arbejde med virksomheders nationale og internationale udvikling styrke evnen til at argumentere,
ræsonnere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger samt udvikle forståelse af virksomhedens rolle i et globalt
perspektiv.

Det er endvidere formålet at fremme elevernes evne til at indsamle og analysere relevante informationer med henblik på at
skabe et beslutningsgrundlag. Endelig skal eleverne kunne anvende afsætningsøkonomisk teori og metode, herunder
informationsteknologiske værktøjer, i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger.

2. Faglige mål og fagligt indhold

2.1. Faglige mål

Eleverne skal i såvel et nationalt som internationalt perspektiv kunne:

– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds afsætning
– identificere, formulere og behandle de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst
– anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber
– udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række
afsætningsøkonomiske forhold i en given kontekst
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere informationernes
troværdighed og relevans i en given sammenhæng
– fortolke og formidle afsætningsøkonomiske forhold
– udvælge og anvende it-værktøjer.

2.2. Kernestof

Kernestoffet er:

– metode: kvantitative og kvalitative metoder
– makroforhold: omverdensforhold nationalt og internationalt
– internationaliseringsteori: markedsudvælgelse, internationaliseringsmodeller og kulturelle forhold
– strategisk planlægning: virksomhedens interne forhold, konkurrence-, vækst- og porteføljestrategier
– efterspørgselsforhold: markedets størrelse, segmentering og målgruppevalg nationalt og internationalt samt
købsadfærdsteori på konsument- og producentmarkedet
– udbudsforhold: markedsafgrænsning, brancheforhold og konkurrencesituation
– marketingmix: produkt, pris, distribution og promotion på nationalt og internationalt niveau samt markedsføringsplan.

2.3. Supplerende stof

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof skal udvælges, således at
det sammen med kernestoffet medvirker til udvikling af de faglige mål. Det supplerende stof omfatter aktuelt
afsætningsøkonomisk stof, typisk avisartikler, tv-udsendelser eller informationer fra virksomheders hjemmesider, der
perspektiverer og uddyber de faglige mål.
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3. Tilrettelæggelse

3.1. Didaktiske principper

De afsætningsøkonomiske problemstillinger anskues ud fra en helhedsorienteret synsvinkel med fokus på sammenhænge og
med inddragelse af fagets teori i en international kontekst. Et problemorienteret undervisningsprincip har en central plads i
tilrettelæggelsen af undervisningen. Gennem denne undervisning styrkes elevernes faglige nysgerrighed, intuition og kreativitet,
ligesom elevernes faglige selvstændighed og sikkerhed styrkes. Fagets problemstillinger anskues, således at der skelnes mellem
person-, virksomheds- og brancheniveau. Undervisningen omfatter analyse ved anvendelse af fagets grundlæggende metoder,
teorier og modeller og sammenhænge med virkelighedsnære problemstillinger.

3.2. Arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges med variation og progression i valget af undervisningsformer. Der veksles mellem selvstændigt
arbejde, gruppe- og klasseundervisning. De forskellige arbejdsformer skal medvirke til at fremme elevernes evne til at analysere
og vurdere afsætningsøkonomiske problemstillinger. Der arbejdes med autentiske cases, samarbejde med virksomheder samt
virksomhedsbesøg og gæstelærere.

Undervisningen tilrettelægges med mindst ét sammenhængende forløb, som tager udgangspunkt i samarbejde med en
virksomhed. I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske informationer og
problemstillinger med udgangspunkt i virksomheden. Forløbet tilrettelægges, således at elevernes evne til at demonstrere
faglige færdigheder fremmes, og således at deres evner til at diskutere, analysere og vurdere en virksomheds problemstillinger
på et konkret grundlag udvikles.

Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i de øvrige fag. Der arbejdes med
progression i såvel form som indhold og omfang. Det skriftlige arbejde skal understøtte opfyldelsen af de faglige mål, herunder
evnen til systematisk at formidle faglige problemstillinger ved anvendelse af fagets metoder og teorier. Herved opnår eleven en
gradvis sikkerhed i at integrere observerede informationer fra statistikker, artikler m.v. i en teoretisk ramme. Der skal endvidere
arbejdes systematisk med betydningen af de taksonomiske niveauer og udfoldningen af fagets kernestof.

3.3. It

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til, at tekst- og præsentationsprogrammer skal indgå som naturlige værktøjer i
elevernes arbejde med afsætningsøkonomiske opgaver og øvelser. I forbindelse med casearbejde og arbejdet med åbne og
virkelighedsnære problemstillinger tilrettelægges undervisningen under hensyn til, at eleverne skal have adgang til internettet,
samt at eleverne skal kunne søge og finde relevante informationer i centrale databaser.

3.4. Samspil med andre fag

Når faget indgår som studieretningsfag, har det et fagligt samspil med humanistiske fag omkring internationale eller
tværkulturelle problemstillinger og med andre samfundsvidenskabelige fag omkring virksomhedens eksport, strategi og logistik
samt lovgivningsmæssige aspekter. Når faget er et studieretningsfag, skal dele af kernestof og supplerende stof vælges og
behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen.

4. Evaluering

4.1. Løbende evaluering

Gennem individuel vejledning og evaluering opnår eleverne undervejs i det samlede forløb en klar opfattelse af niveauet for og
udviklingen i det faglige standpunkt. Herunder inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over
udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

4.2. Prøveformer

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve.

Skriftlig prøve

Skriftlig prøve på grundlag af en centralt stillet opgave. Opgaven indeholder en rammebeskrivelse af en virksomhed og et
bilagsmateriale. Prøvens varighed er fem timer.

Mundtlig prøve

Skolen vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer:

Prøveform a)

Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, autentisk tekstmateriale af et omfang på to til tre sider med ca. fire spørgsmål i
tilknytning hertil. Prøvematerialet samt en beskrivelse af det sammenhængende undervisningsforløb sendes til censor forud for
prøvens afholdelse.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.
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Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens besvarelse 
af de stillede spørgsmål. Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. 

Prøveform b) 

Mundtlig prøve på grundlag af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af et omfang på én 
til to sider med ca. tre spørgsmål i tilknytning hertil. Prøvematerialet samt en beskrivelse af det sammenhængende 
undervisningsforløb sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. 

Eksaminationen er todelt. 

Første del består af eksaminandens præsentation af arbejdet med virksomheden i det sammenhængende undervisningsforløb 
suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale med de tilhørende spørgsmål og former sig som en samtale mellem 
eksaminand og eksaminator. 

Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. 

Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. 

4.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen af eksaminandens præstation ved den skriftlige og mundtlige prøve er en vurdering af, i hvor høj grad 
eksaminanden er i stand til at opfylde fagets mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Der gives én karakter ud fra en 
helhedsbedømmelse. 

 

Kilde: Ministeriet for børn og undervisning, Afsætning A: Læreplan 
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A3 SOLO Taksonomi fra vejledning til Afsætning A 
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Kilde: Vejledning/Råd og vink hhx-bekendtgørelsen Afsætning A (s.24-26) 
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B1 Introduktion til elever

Blev udleveret i forbindelse med spørgeskemaet den 11-3-13

Undersøgelse omkring hvordan I oplever iBøgerne.

I har som den første klasse her på stedet fået iBøger i faget afsætning A. Disse har ind i mellem givet både jer og

mig nogle udfordringer, derfor vil jeg undersøge, hvordan iBøgene fungerer og opleves af jer.

Selve undersøgelsen kommer til at indgå i mit speciale, som vil blive læst af både en vejleder og en censor og

måske af andre personer, som kunne have interesse i resultaterne.

Analysen er en ad hoc analyse, en field research, som kommer til at bestå af flere dele:

1. Spørgeskema til alle i klassen (totaltælling)

2. Fokusgruppe (6 elever - udvalgt blandt andet på grundlag af svar på spørgeskemaet)- lyd og

billedoptagelse

3. SWOT- opstilling/analyse af iBogen (udarbejdet af alle undtagen fokusgruppe) lyd og billedoptagelse

4. Individuelle interviews (6 elever - udvalgt blandt andet på grundlag af spørgeskema besvarelsen) her er

kun lydoptagelse

I vil selvfølgelig få en briefing omkring ”resultatet”.

Jeg kan ikke love at I slipper for iBøger, eller at I også kan få papirbøger, men der findes ikke meget

datamateriale omkring hvordan iBøger opleves af eleverne, så jeres deltagelse kan være en hjælp til

beslutningstagerne omkring anskaffelse af flere eller færre iBøger.

Jeg vil derfor bede jer om at være seriøse og grundige i jeres besvarelser.

I spørgeskemaet er det vigtigt, at I skriver jeres fornavn, da jeg blandt andet skal benytte svarene til at udvælge

personer til henholdsvis fokusgruppen og til de individuelle interviews.

Da mit projekt vil være tilgængeligt for andre, kan jeg, hvis I ønsker det anonymisere jeres svar inden det

offentliggøres. Det vil være nemmest for mig, hvis jeg må anvende jeres rigtige fornavne, men skriv efter jeres

navn, hvis I IKKE ønsker at navnet fremgår.

I forbindelse med den øvrige dataindsamling vil jeg spørge jer igen.

Jeg vil bede om, at I er omhyggelige med svarene og spørger mig, hvis der er noget I ikke forstår i

spørgeskemaet.
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B2 Det endelige spørgeskema

Navn:

Spørgsmål omkring uddannelsen

1. Hvorfor har du valgt at gå på handelsgymnasiet?

2. Hvorfor har du valgt studieretningen Marketing og Kommunikation?

3. Hvem har haft indflydelse på dit valg af ungdomsuddannelse(hhx)?

4. Hvilke andre forhold har haft indflydelse på dit valg?

5. Ville du vælge anderledes, hvis du skulle træffe valget i dag?

Hvis svaret er ja, så forklar kort hvorfor:

Spørgsmål omkring Computere og lignende

6. Hvor gammel var du, da du begyndte at anvende en mobiltelefon?

7. Hvor gammel var du, da du fik din egen mobiltelefon?

8. Marker med kryds, hvad der er rigtigt. Tilføj gerne flere eksempler

Anvender
i dag

Har
anvendt

Har ikke
anvendt

Håndholdte spillekonsoller
(fx Gameboy, psp, DS)

Spillekosoller
(fx Box, Playstation, Wii)

Computer
(fx PC,Mac)

Tablet
(fx Ipad)
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9. Hvor gammel var du, da du begyndte at anvende nedenstående? (Besvar kun hvor det er relevant)

Skriv din alder

Håndholdte spillekonsoller
(fx Gameboy, psp, DS)

Spillekosoller
(fx Box, Playstation, Wii

Computer
(fx PC,Mac)

Tablet
(fx Ipad)

10. Hvad anvender du din computer til?

11. Hvad anvender du din Tablet(Ipad) til?

12. Hvad anvender du din mobiltelefon til?

13. Har du anvendt elektroniske bøger før hhx?

14. Hvilke fag anvender du elektroniske bøger i?
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De næste spørgsmål drejer sig om iBog i afsætning

15. Kan du forstå forklaringerne til faget? (sæt 1 kryds)

I høj grad

I mindre høj grad

I ringe grad

Slet ikke

Begrund dit svar:

16. Hvilken betydning har nedenstående punkter for din forståelse af faget? Sæt 1 kryds i hver kolonne

Hvilken betydning
har billederne for
din forståelse af
faget?

Hvilken betydning
har videoerne for
din forståelse af
faget?

Hvilken betydning
har teksten for din
forståelse af faget?

Hvilken
betydning har
layout for din
forståelse af
faget?

Stor betydning

Mindre betydning

Ringe betydning

Ingen betydning

Begrund dit svar:

17. Omkring iBogens opgaver. Sæt 1 kryds i hver kolonne

I hvor høj grad hjælper opgaverne
dig til at forstå faget?

I hvor høj grad er iBogen en hjælp for
dig, når du løser opgaver?

I høj grad

I mindre høj grad

I ringe grad

Slet ikke

Begrund dit svar:
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18. Hvilken betydning har nedenstående punkter for din anvendelse af iBogen? Sæt 1 kryds i hver kolonne

iBogens
layout

Side-id Noteskrivnings
funktion

Overstregnings
funktion

Oplæsnings
funktion

Youtube
Tips til
iBogen

Stor
betydning

Mindre
betydning

Ringe
betydning

Ingen
betydning

Begrund dit svar:

19. Omkring anvendelse. Sæt 1 kryds i hver kolonne

I hvor høj grad
anvender du
iBogens link?

I hvor høj grad
”læser” du iBogens
markerede ord?

I hvor høj grad kan
du finde det, du
søger efter i
iBogen?

I hvor høj grad kan
du finde ud af,
hvor i iBogen du
er?

I høj grad

I mindre høj grad

I ringe grad

Slet ikke

Begrund dit svar:



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach

B2 Side 5 af 5

Spørgeskemaet var tilgængeligt elektronisk, derfor de røde tegn til sidst, af hensyn til dataregistreringen.

Imidlertid valgte alle at svare på papir.

Spørgeskemaet blev udleveret og besvaret den 11-3-13

Enkelte elever havde besvaret efter 15 min. og alle på nær en havde afleveret efter 25.min.

20. Omkring hvordan det virker at anvende en iBog. Sæt 1 kryds i hver kolonne

Er det en fordel at
anvende en iBog
frem for en
papirbog?

Er det mere
motiverende at læse
lektier i en iBog end i
en papirbog?

Er det lettere at
arbejde med faget,
når du har en iBog
frem for en
papirbog?

Har layoutet
betydning for
din lyst til at
arbejde med
faget?

I høj grad

I mindre høj grad

I ringe grad

Slet ikke

Begrund dit svar:

21. Er der noget du mangler i iBogen?

22. Har du forslag til forbedringer af iBogen?
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B3 Udfyldte spørgeskemaer 
 

Anni 

Anja 

Amalie 

Camilla 

Dennis 

Ellis 

Erik Fia 

Inge 

Jakobine 

Kristoff 

Louis 

Line 

Lis Linnea 

Milo 

Mathilda 

Matthæus 

Mille 

Nana 

Niklas  Nataline 

Nils 

Patricia 

Ronald 

Sabine 

Thore 

Yosef 
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B4 Skematiske oversigter over resultater fra spørgeskema 
 

Nedenstående materiale er udarbejdet ud fra svar i spørgeskemaerne og brugt i forbindelse med 

udvælgelse af informanter til henholdsvis fokusgruppe og individuelle interviews. 

Skema er opdelt i tre grupper efter, hvad eleverne har svaret i spørgsmål 20. Der er lagt vægt på 

afkrydsningen i skemaet, og enkelte elever burde være placeret anderledes hvis andre begrundelser blev 

inddraget.  Øvrige punkter i skemaet har dog også haft betydning haft betydning for valget af informanter.  

 

Overvejen-
de 
negative 
(spm.20) 

Sammendrag af 
kommentarer knyttet til 
spm.20+21+22 

Egen 
Ipad 

Spm. (18 stor 
betydning) 
 

Uddrag kommentarer 
Knyttet til spm. 19 

Enkelte 
kommentarer 
til spm. 15-17 

Inge 
FOKUS 

Hellere papirbog.  iBog er 
alt for rodet. Skal gøres 
mere brugbar. 

ja You tube Tips 
til iBogen.  
Skuffet over 
iBog. 

Har smarte 
anvendelsesmetoder 
med links osv. Men 
det er bare ikke nok til 
at den er fiks og 
brugbar. 

Ingen 
kommentarer. 

Jacobine 
INDIVIDU-
ELT 

Foretrækker en papirbog. 
iBog kræver at PC er tændt. 
Ønsker bedre forklaringer. 

ja Side-id Markerede ord 
hjælper meget, 
ligesom links til en 
virksomheds 
hjemmeside. 

Tit forklaret på 
underligere 
indviklede 
måder. Bliver 
skør af at se 
på skærmen, 
forklaringer 
bliver kun 
mere døsige 

Camilla 
FOKUS 

Er mest til papirbog. iBog 
er i og for sig god nok, men 
den er bare lidt 
forvirrende. 

ja Side-id+ 
Note 
 

Nogle gange er iBogen 
lidt indviklet.   

Det er ikke al 
jeg forstår, 
men største 
delen. I Bog er 
let og tydelig 
at forstå. 
Hjælp til 
opgaver. 

Ronald Ingen kommentarer ja Overstregning 
Havde ? ved 
side –Id  

Ingen kommentarer. Ingen 
kommentar 

Louis 
INDIVIDU-
ELT 

På en måde er iBogen 
nemmere, men jeg vil til 
enhver tid hellere have en 
papirbog. 

 Notefunktion 
Vigitgst og 
nemmest at 
bruge 

Ved ikke hvordan han 
skal begrunde. 

Tekst er vigtig. 
Hvis man ikke 
kender svaret, 
så kigger man 
bare rundt og 
finder svaret. 
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Overvejen-
de positive 
(spm.20)  

Sammendrag af 
kommentarer knyttet til 
spm.20+21+22 

Egen 
Ipad 

Spm. 18 (stor 
betydning) 
 

Uddrag kommentarer 
Knyttet til spm. 19 

Enkelte 
kommentarer 
til spm. 15-17 

Nataline 
FOKUS 

 Og det er fedt at læse i 
den. Fylder ikke i tasken. 
Velfungerende materiale. 

 Side-id + 
oplæsning 

Ofte lidt forvirret, hvor 
man er i bogen. 

Letlæselig, 
fedt med 
ordforklaring 

Nana Det har gjort det nemmere 
for mig at holde 
koncentrationen til faget. 
Tilhænger. 

låner Layout+ 
Side-id+ 
note+ 
overstregning 

Let at finde ud af. Har svært ved 
fag, men 
metoder og 
figurer forstås 
i rimelig grad. 

Amalie Meget mere effektivt at 
man kan søge på alle og 
der kommer mange forslag 
frem. 

ja Side-id Kan godt forvirre lidt, 
med sidetal osv. 

Ingen 
kommentar 

Kristoff Ingen kommentar  Side-id Ingen kommentarer Ingen kom. 

Nils Positivt, ville ønske vi 
havde iBøger i alle fag. 

ja Layout Skal måske optimeres 
mht. side-id så det 
bliver bare en anelse 
nemmere. 

Kan lide at 
svare på 
opgaver i selve 
iBogen 

Milo Så glemmer man aldrig sin 
bog 

ja Side-id Det er nemt at finde 
rundt i bogen båd 
emed side-id, og den 
boks ude i venstre 
side. 

Godt 
formuleret og 
nemt at finde 
information 

Patricia 
FOKUS 

Det er motiverende fordi 
det ser mere overskueligt 
ud at læse i  iBog. Jeg ved 
ikke om det er lettere, men 
det er i hvert fald smartere 
fordi det er mere 
overskueligt. 

ja Side-id Nemt at finde det man 
søger i iBogen, med 
søgefunktionen. 
Bruger link og 
markerede ord. 

Forstår for det 
meste.   

Ellis 
 

Jeg skal bare søge i 
søgefeltet, hvilket jeg 
sparer meget tid på.  

 Layout +  
Side-id 

Nemt at finde rundt, 
markerede ord meget 
hjælpsomme. 

Uddyber 
grundigt de 
enkelte pkt. 

Linnea 
 
 
 

Det er nemmere at finde 
ting i iBogen end i en 
papirbog, fordi der er 
søgefunktion. 

 Side-id Ingen kommentarer Meget 
uddybende 
forklaringer  

Yosef 
INDIVIDU-
ELT 

iBog er meget nemmere 
end en papir bog, da jeg 
har lettere ved at læse, og 
finde de ting jeg skal bruge. 

 Note + 
Overstregning 
Er begyndt at 
skrive noter og 
overstrege 

Det hele er godt. 
Især de markerede ord 
som gør en mindre i 
tvivl. 

Forstår det 
meste. iBøger 
perfekte som 
de er. 

Niklas 
INDIVIDU-
ELT 

Generelt er iBogen klart 
bedre. Gerne iBog i andre 
fag.  

ja Side-id Det er nemt 
overskueligt og lige til. 

iBog hjælp til 
opgaver. 
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Både og 
(spm.20) 

Sammendrag af 
kommentarer knyttet til 
spm.20+21+22 

Egen 
Ipad 

Spm. 18 (stor 
betydning) 
 

Uddrag kommentarer 
Knyttet til spm. 19 

Enkelte 
kommentarer 
til spm. 15-17 

Thore 
INDIVIDU-
ELT 

Mere behageligt at læse i 
en almindelig bog.  
Skal ikke slæberundt på 
den.  

 Layout + 
Side-id 

Den er søgevenlig Ikke svært at 
læse, bare 
mindre 
behageligt at 
læse på 
skærm, 
 Kedelige og 
langtrukne 
film. 

Fia  Nemmere at transportere, 
men rarere at læse i en 
papirbog. 

 Ingen med 
stor betydning 

Kan være svært at se 
hvor man er i bogen 

Har svært ved 
faget. 
Opgaverne 
hjælper og 
nemt at finde 
opl. i iBog. 

Sabine Lettere at anvende og finde 
tingene i en iBog. Kan blive 
trættende at læse fra en 
skærm. Layoutet fænger 
en, men kunne være mere 
spændende. 

 Layout+ 
Side-id 

Let at finde tingene 
ude i siden i 
indholdsfortegnelsen. 
Link og de markerede 
gør det lettere at 
forstå tingene. 

iBogen er altid 
ved hånden, 
når man laver 
opgaver. 

Anja 
FOKUS 

God når man har iPad, men 
ikke mere motiverende.  
Mangler ikke noget. Der er 
rigtig god. 

ja Side-id Kan være lidt 
forvirrende, men 
søgefunktion er rigtig 
god. Læser altid 
markeret tekst først 
for at finde ud af om 
det er det jeg skal 
bruge. 

Mange nye 
ord og 
begreber kan 
være lidt 
svære. iBog 
hjælper meget 
pga. 
søgefunktion. 

Line Nemt at lave lektier, ikke 
mere motiverende at læse i 
iBog, godt man kan søge på 
enkelte ord. Godt layout. 
Vigtigt. 
Savner til tider at have en 
rigtig bod i hånden. 
Skal ikke slæbe rundt på 
bog. 

ja Layout + 
Side-id 

Læser markerede ord, 
hvis jeg ikke ved hvad 
de betyder. Kan 
næsten altid finde det 
jeg søger. Ingen 
problemer med at 
finde rundt. Bruger 
som regel links. 

Gode 
forklaringer og 
eks. i bogen. 
Kan finde 
hjælp til 
opgaver i 
iBogen. 

Dennis 
INDIVIDUE
LT 

Savner en søgefunktion, 
hvor man kan søge efter et 
ord. 

 Layout  Ingen kommentarer. Ingen 
kommentar. 

Lis Nemmere at finde rundt i 
iBog end papir bog, men 
udmattende at læse fra en 
skærm, når vi har siddet 

Ja 
låne 

Side- id Læser ofte markerede 
ord, hvis jeg ikke kan 
huske betydningen. 
Synes ikke det er nemt 

Mange fagord 
og iBogen 
indeholder 
ikke særligt 
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foran en skærm hele dage i 
skolen. Mangler flere 
ordforklaringer. 

at finde de fagord jeg 
ønsker betydningen 
af. 

mange ordfor-
klaringer. 

Anni 
FOKUS 

Skal ikke bære bogen, ville 
hellere have haft en 
papirbog, mangler overblik 
og bedre funktioner til at 
overstrege, og at noterne 
gemmes automatisk. 

 Side-id Ingen kommentar Man kan 
nogen gange 
blive i tvivl, 
fordi man ikke 
har haft faget 
før. 

Mille Er mere til papirbøger, men 
iBogen gør det både 
hurtigere og nemmere at 
søge og finde det, man har 
brug for. 
Overstregningsfunktion kan 
drille. 

 Layout+ 
Side-ide 

Benytter kun link, hvis 
jeg føler de er 
relevante. 

Nogen gange 
er det bedre 
forklaret end 
andre. Godt 
layout i iBog.  
Opgaver kan 
være 
indviklede. 

Erik Ingen kommentarer ja Layout+ 
Side-id+ 
notefunktion 
 

Ingen kommentarer Ganske let står 
ligesom en 
fysisk normal 
bog. 
 

Mathilda Svært at læse lektier på 
computeren, bliver lettere 
distraheret. 
Bogen er som sådan fin 
nok, men ville hellere have 
papir bog. 

ja Side-id +  
notefunktion 

Lægger som sådan 
ikke mærke til noget. 
Bruger bogen som vi 
skal i timerne. 

Jeg kan forstå 
meningen 
med det hele i 
faget. 
Relavant at 
man i 
iBøgerne kan 
finde den 
information 
man har brug 
for. 

Matthæus Man har den altid ja - Ikke 
markeret 

 

Ikke markeret og 
ingen kommentarer 

Ingen 
kommentar 
 

 

Nedenstående er et kort sammendrag af resultater fra spørgsmål 6-12 

Mange har typiske brugt spillekonsoller før mobiltelefon. Alder for PC anvendelse er meget varieret. Der er 

ikke spurgt nærmere ind til den tidlige anvendelse.  

Af de der anvender iPad, er det kun Anja, der skriver at den anvendes skolemæssigt, og Line anvender den 

måske til at læse på. Niklas medbringer dog iPad ”på farten”, uden at angive, hvad dette indebærer og 

Camilla anvender iPad, hvis hun hurtigt skal finde noget på nettet. Dette udelukker ikke skoleanvendelse, 

men tilsyneladende benyttes iPad ikke til dette. Typisk er det PC, der anvendes til lektier. 
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Skematisk oversigt over svar til spørgsmål 6 og 9 og 10 og 12 

 Alder Mobil 
anvendt 
Spm.6 

Konsoller 
(alder i år) 
Spm.9 

PC (alder i 
år) 
Spm.9 

Tablet(iPad) 
(alder i år) 
Spm.9 

PC 
Anvendelse 
Spm.10 

Telefon  
Anvendelse 
Spm.12 

Nataline 9-10  13 9  Skrive 
historier, 
skolearb. Surfe 

Sms, ringe, app, 
facebook 

Nana 5-6 5-6 7 16 Alt, film, spil, 
lektier, kontakt 

Ringe, skrive 

Amalie 10 8 8 14 Lektier, sociale 
medier, musik, 
film 

Tjekke skema, 
kommunikere, 
facebook, spil 

Kristoff 10 6 12  Skole, sociale 
medier, fil, 
musik 

Til at komme i 
kontakt med 
venner og familie 

Nils 10 5-6 10 15 Skole og 
internet 

Facebook, ringe, 
sms, internet, 
holde kontakter 

Milo 8 5 6 15 Musik, noter, 
internet, spiller 
ikke på den 

Sms, ringe, søge 
på internet, stort 
set alt 

Patricia 9 5 10 15 Skolearbejde, 
surfe på net, 
Facebook og 
Instegram 

Surfe på net, 
ringe, sms, spille, 
Facebook og 
Instegram 

Ellis 12 10 6 15 Uv i skolen, 
tjekke og lave 
lektier søge, 
Youtube, læse 
nyheder, ser 
film 

Ringe, skrive, 
musik, læser 
nyheder, 
kalender bruges 
meget 

Linnea 6 6 13  Kun 
skolearbejde 
eller 
downloade 
musik 

Surfer på net, 
spiller, sms, 
Facsbook 

Yosef 10  10  Anvender ikke 
så meget 
computer, 
tjekker lektier 

Kontakter folk 

Niklas 14 13 13 19 Lektier, spil, 
film, musik, alt 

Anvendes i 
stedet for pc 

Thore 8 8 13  Skolearbejde, 
film, musik, 
handel, 
informationer 

Sms, samtaler, at 
kommunikere 

Fia 10 8 11  Primært 
skolearbejde, 

Stort set kun til 
at kontakte folk 
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Facebook 

Sabine 9-10 5 6  Mest 
skolearbejde, 
men også 
musik, film, 
Facebook osv 

Mest apps. 
Ringer og skriver 

Anja 6 4 3 14 Skoleopg., 
spiller, chatter, 
køber tøj 

Sms, opkald, 
mails, Fronter 

Mathilda 7 11 10 15 Lektier, sociale 
medier, 
nyheder, 
informationer 

kontaktmiddel, 
kalender,kamera, 
spillested mm. 

Line 10 11 6 15 Læseog lave 
lektier, musik, 
internet, skrive 

Læse, høre 
musik, sociale 
netværk, 
internet 

Dennis - - -  Spil, Facebook, 
information, 
skolearbejde 

Facebook, 
information, 
musik, 
kommunikation 

Lis 10 6 13 16 Internet, 
underholdning, 
musik, 
shopper, 
lektier 

Ikke så meget 
mere, få sms, 
ring engang 
imellem billeder, 
facsbook og 
internet 

Anni 10  9  Skole, fritid, 
sociale medier, 
lektier, 
nyheder,mails, 
besked osv. 

Nette, spil, sms, 
mails, nyheder, 
musik, snakke 

Mille 10-11 5 6  Internet, 
lektier, studie, 
nogle gange 
spil, film, etc. 

Ringe sms, få fat 
i folk nogle gange 
internet 

Matthæus 10 7 7 14 Alt Musik, beskeder, 
nettet, ringe, 
mail, billeder osv 

Erik 10 10 15 18 Lektier, musik, 
net spil 

Ringe, skrive, 
musik, Facebook 

Inge 6-7 4 6 13 Skoleting, 
surfe på nettet 

Apps til tat 
komme i kontakt 
med venner og 
familie 

Jacobine 10 10 13 17 Skolearb.     
Lektier, 
faktasøgning, 
netaviser, 

Spil, chat, 
Facebook, sms, 
opkald, Fronter 
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sociale medier 

Camilla (10) 10 6 17 Lektier, chat, 
shopping, 
informationer 

Ringe eller 
skrive, musik og 
enkelte gange til 
billeder 

Ronald 11 6 7 15 Alting Nyheder, 
Facebook, mm 

Louis 8 6-7 11  At, 
skolearbejde 
og fritid 

Skrive og ringe 

 

Camilla angav 3.-4. klasse, hvor jeg har omregnet til 10 år. Hvor intet er angivet anvendes ”produktet” ikke. 

Dennis havde ikke angivet år. 

Nils har anvendt iPad og iBøger i 9. klasse, Ellis her e-bøger hjemme. Skal være med til SWOT - analysen. 

De fleste elever har spillet på forskellige spillekonsoller. Yosef og Anni skiller sig ud ved kun at have 

benyttet PC (fra 9-10 år)De har heller ikke anvendt iPad.  

Til fokus gruppen vælges: Inge, Camilla, Nataline, Patricia, Anja , Anni – (Kristoff videotager) 

Til individuelle interviews vælges: Yosef, Niklas, Louis, Thore, Dennis, Jakobine  

Samt på grund af særlige forhold; Mathilda og Nils 

Til SWOT - analysen vælges Line, Mille og Amalie til at styre og Nana og Lis til at videofilme 
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B5 Svar til spørgsmål opdelt i grupper 
 

Spørgsmål 18 uddybet. 

Overvejende ”Negative” 

Inge: Jeg synes ikke iBogen fungerer ligeså godt som jeg havde regnet med. Den er meget uoverskuelig. 

Jakobine: Jeg anvender ikke noteskrivningsfunktionen, da jeg skriver mine svar i Word, for at have alle 

opgaverne samlet et sted. Oplæsningsfunktionen bruger jeg heller ikke, men det kan da være at jeg skal til 

at gøre det? Det er rigtig rart, at man kan skrive et opgavenummer ind i side-id og så kommer man frem til 

den ønskede opgave. 

Camilla: Det er ikke alle funktionerne jeg bruger. 

Louis: Notefunktionen er klart vigtigst og nemmest at bruge. 

 

Overvejende ”Positive ” 

Amalie: Jeg skriver noter i et andet program, og hvis jeg skal bruge noget specielt så søger jeg i søgefeltet. 

Nataline: Jeg laver noter i onenote. Det virker bedre at få teksten læst højt. 

Nana: Bogens layout, side-id og note samt overstregnings funktion er det fede ved iBOgen. Du kan skrive 

dine noter ved den relevante side og strege teksen over, som var det trykte opgaver på papir. 

Nils: Når tingene bliver vildt tekniske tiltaler det mig ikke. 

Milo Det er vigtigt med side-id, så man hurtigt kan komme ind på bestemte sider. Det er også dejligt, at 

man kan samle sine afsætningsnoter derinde. 

Patricia: Side-id gør det nemmere at finde teksten hurtigt. Notefunktion er ikke noget jeg bruger, men den 

er en god hjælp at have- det samme gælder overstregningsfunktionen. Youtubetips er gode til at have, til 

hjælp til opgaver og cases. 

Ellis: Det er nemt hurtigt at finde frem til en opgave vha.side-id. Jeg bruger ikke noteskrivningsfunktionen, 

jeg vil hellere have noterne på min computer. Youtube tips er en god ide. Jeg bruger ikke selv 

oplæsningsfunktionen fordi jeg synes at det går for langsomt. 

Linnea: Bruger ikke oplæsning. Side-id er en god ting, for så skal man ikke kigge alle kapitler igennem. 

Yosef: Jeg har ikke rigtig brugt oplæsningsfunktionen og Youtube tipsene, da det ikke var nødvendigt. Men 

noteskrivningsfunktionen har jeg brugt utroligt meget, jeg plejer aldrig at skrive noter eller overstreg noget, 

men er begyndt efter jeg har fået iBogen. 
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Niklas: Jeg skriver noter i et andet program, og hvis jeg skal bruge noget specifikt så søger jeg i søge feltet. 

 

”Både og” 

Thore: Bruger ikke note og overstregning. Jeg vil hellere skrive det ind i Word. 

Fia: Det er ganske fint med noterne, men jeg bruger hellere er word-dokument. 

Sabine: Jeg bruger kun note og overstregningsfunktionen meget lidt. Det samme gælder 

oplæsningsfunktionen. Side-idet gør det lettere at finde tingene og layoutet gør at det fænger en. 

Anja: Jeg bruger ikke bogens noteskrivning og overstregnings funktion, da jeg ikke finder det nødvendigt. 

Line: Layoutet er meget vigtigt, da det skal være indbydende at læse i iBogen. Side-id er superpraktisk og 

det er rart ikke at skulle lede efter den rigtige side (gør lektierne nemmere). Jeg bruger sjældent 

notefunktionen, men det er praktisk at den er der. Jeg bruger hverken overstegning, oplæsning eller tips så 

det har jeg ikke noget forhold til. 

Lis: Det er vigtigt, at iBogens layout er overskueligt, når man skal læse det på en computerskærm, for at det 

er nemt at overskue. Side-id er vigtigt for at jeg kan finde rundt i opgaverne. Jeg bruger aldrig 

notefunktionen, da det er nemmere at stille pænt op i word. Jeg gør ikke brug af oplæsning og 

overstregning, da jeg ikke synes det hjælper mig med at huske/forstå. 

Mille: Jeg synes, det er fedt, man kan overstrege i bogen. Jeg har bare haft problemer med funktionen. 

Notefunktionen bruger jeg ikke, men synes stadig, at det er smart. 

Mathilda: Noteskrivningsfunktionen og oplæsningsfunktionen er ikke noget jeg har til hensigt at bruge. De 

andre ting er ellers helt fint. 
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Svar på 
spørgsmål 1-5 

Spm. 1 Spm. 2 Spm.3 Spm.4 Spm.5 

Inge Nye spændende 
fag 

Lød mest 
udfordrende 

Mig og 
forældre 

Beliggenhed Nej 

Jakobine Hvad hunskel 
være i fremtiden 

Brug for denne  Mig selv + 
positivt fra a 

Fremtiden Nej 

Camilla Vil noget med 
handel 

Tiltrak mest Kun mig Fagene Nej 

Ronald Fravalg Mest spænden Mig selv Ingenting - 

Louis Giver gode 
muligheder efter 

Mest 
spændende 

Lærer på 
efterskolen 

Ikke andre Nej 

      

Nataline Gik tidl. På hg Ville spansk Flere  personer Beliggenhed trives 

Nana Brobygning Spansk   Selv? beliggenhed Glad for valg 

Amalie Spænd fag træt 
af naturfaglige 
fag 

Spansk Mig selv Brobygning Nej 

Kristoff Ejendomsmægler Passede bedst Venner studiev Passede bedst nej 

Nils Væsentlige fag God klasse nb Mig selv  Fagene  bliver 

Milo Vil noget handel Kommunikation Mig selv - Nej 

Patricia Passede bedst Studieretningen Mig selv Andre passe ik Nej 

Ellis Brobygn afs   ogkomm Mor og far Brobygn stedet Nej 

Linnea Fagene Spansk Mig selv Fagene Nej 

Yosef Giver ønsk mulig Spansk og kom Mig selv Ingen Nej 

Niklas Flere udfordning Markesf øksty Studievejleder Venner familie Nej 

      

Thore Eneste rigtige Spansk kommu Mig selv Fagene Nej 

Fia Ingen andre 
tiltalte mig 

Spansk Mine forældre - Nej 
 

Sabine Bedst lide dette Fagene Mig selv + mor Uddannelsen 
med fag 

Nej 

Anja Vil  e virksomhed afs + spansk ingen Middelf.dårligt Nej 

Line Rigtig udd Spansk Mig selv foræld Fag og linjer Nej 

Dennis  Brød sig ikke om 
alm gym 

Retn passede 
bedst 

Ingen ingen Valgt anden 
linje 

Lis Nye fag Spansk Mig selv Interesser 
handelog sprog 

nej 

Anni Spændende fag Spansk a Mig selv lidt st 
vejleder, foræd 

Brobygn , vejl 
infomøder 

Nej 

Mille Spændende fag Fag, men vlle 
gerne have tysk 

Min mor Beliggenhed Måske Odense 
pga tysk 

Erik Noget med hand Skift fra 
matlinje 

Mig selv - Glad rigtige 
valg 
 

Mathilda Fagene Vil arbejde med 
marketing og 
komm 

Mig selv Fag på bestemt 
nivesu 

Nej 

Matthæus Sælger Den jeg følte fo Ingen Ingen Nej 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

B5 Side 4 af 4 
 

Spørgsmål 17. Alle ”positive”på nær Nana(i mindre høj grad) synes, at opgaverne i høj grad hjælper til at 

forstå faget og alle synes at iBogen er en hjælp, når de løser opgaver. I blandt de ”negative”gør dette sig 

ligeledes gældende, undtagen for Inge og Jakobine, som svarer at opgaverne i ringe grad hjælper til at 

forstå faget.  Inge mener ligeledes at iBogen i ringe grad er en hjælp til at løse opgaverne.  

Blandt gruppen ”både og” er der fire som finder at iBogen i mindre høj grad er en hjælp, når der løses 

opgaver (Anja, Dennis, Lis, Anni), og der er tre som i mindre høj grad mener, at opgaverne hjælper dem til 

at forstå faget.(Sabine, Line, Mille)  

Spørgsmål 19.  Alle ”positive” anvender i høj grad eller i mindre høj grad links, læser markerede ord, finder 

det de søger efter og ved, hvor de er i bogen. Nataline, dog i ringe grad mht. hvor hun er i bogen.  

”Negative” anvender bogens link, læser markerede ord, finder det de søger efter, og kan finde ud af, hvor 

de er i bogen i høj grad eller i mindre høj grad. Der er dog enkelte, hvor dette ikke gør sig gældende. Louis 

kan i ringe grad og Inge slet ikke finde ud af hvor i iBogen de er. Camilla og Mathilda anvender bogens link i 

ringe grad, Lis anvender slet ikke bogens link og Matthæus har ikke markeret. 

Spørgsmål 19 ”Både og” anvender iBogens link, markerede ord, finder det, de søger efter, og finder ud af, 

hvor de er i høj grad og i mindre høj grad. Enkelte skiller sig dog ud.  Dennis kan i ringe grad finde det han 

søger, Fia kan i ringe grad finde ud af, hvor hun er i bogen.  Anni anvender bogens link i ringe grad. 
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C1 Introduktion til elever i fokusgruppe

Fokusgruppeinterviewet fandt sted den 14-3-13

I er samlet her fordi det handler om jeres erfaringer med at bruge iBogen.

I er eksperterne, for I ved, hvordan det fungerer for jer- at arbejde med den.

Alle erfaringer har betydning, og ingen er bedre eller dårligere end andre.

Der er altså ikke noget, der er forkert.

I kan prøve at forestille jer, at I sidder og diskuterer i et frikvarter og udveksler meninger. Måske I

også vælger at vise hinanden noget i iBogen? Kristian optager og hvis der vises noget på

computeren, så er det det, der optages.

Det er jer, der skal tale og I styrer selv at alle kommer til orde. Men hvis I ”løber tør” for

kommentarer eller ”ryger af sporet”, så må I gerne selv komme tilbage igen, ellers bryder jeg ind.

Jeg vil lægge ud med et spørgsmål, og der vil også komme nogle undervejs, samt en lille øvelse.

Første del varer ca. 45 min. efterfulgt af en lille pause, hvorefter jeg måske vil bede om at få

uddybet noget.
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C2 Spørgeguide til fokusgruppe 

 

Startspørgsmål: 

 

Forestil jer, at der er kommet en ny elev i klassen. Eleven kender ikke til iBøger og I skal forklare 

omkring afsætnings iBogen. 

Hvordan vil I gøre det? 

 

Hvad er vigtigst at få med? 

 

Hvorfor? 

 

Hvordan vil I forklare forskellen på en iBog og en papirbog? 

 

Hvordan vil I forklare forskellen på en iBog og en papirbog i forhold til det at lære? 

 

 

 

Øvelse: 

Forestil jer at eleven selv kan vælge om hun vil have en iBog eller en papirbog og at hun har bedt jer 

om hjælp. 

 

Find argumenter for, at vælge iBogen (Nataline, Patricia og Anja) 

Find argumenter for, at fravælge iBogen (Inge, Camilla og Anni) 

 

5 min. 

 

Prøv at blive enige om, hvad I vil sige til hende. 
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Selve forløbet varede ca. 38 min.

Tilgængelighed:

Vær sikker på at få noget omkring deres opfattelse af, hvordan det er at læse i bogen. Både omkring

tekst og formuleringer, layoutet, figurer, modeller, videoer, hvordan helheden er.

Om de forstår opgaverne og om iBogen er en hjælp, når de skal løse opgaver. (15+16+17)

Kan de finde det de søger? Og kan de finde rundt i iBogen?

Ligeledes omkring de forskellige funktioner i bogen. Er de brugbare?(18+19)

(Layoyt, side-ide, note, overstregning, oplæsning, Youtube Tips, links, markerede ord)

Hvordan det er at lære med bogen (motiverende, nemmere, giver lyst til) (20)

Eventuelt spørgsmål:

Hvad skal eleven have at vide omkring de forskellige funktioner i iBogen?

(Layoyt, side-ide, note, overstregning, oplæsning, Youtube Tips, links, markerede ord)

Hvad skal eleven have at vide om, hvordan det er at læse i bogen?

Tekst og formuleringer, layout, figurer, modeller, videoer, hvordan opgaverne er.
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C3 Transskriberet fokusgruppeinterview 
 

Hanne som er moderator – Markeres med fed 

C: Camilla  

I: Inge 

Anja: Anja 

Anni: Anni 

P: Patricia 

N: Nataline 

K: Kristoff, som videofilmer.  

 

Når tale er uklar benyttes:  ..?? 

Når det er uklart, hvem der taler benyttes: ?  

Ved kommentar benyttes: (kommentar) 

Jeg har valgt at skrive ord med korrekt stavning, og ikke som de ind i mellem udtales, og gengive så mening 

fremkommer. I forbindelse med konkrete udsagn i projektet, har jeg efterfølgende lyttet, så gengivelsen 

bliver så tæt på det sagte som muligt. Jeg vil kommentere, hvis der specielle pauser eller andet, som kan 

have betydning for forståelsen af det sagte. 

Det er elevudsagnene, som der er fokus på.   

Der er tre videoklip: Video 1 + 2 + 3 i alt 38.10min. 

Der angives tid med 1 - 2 minutters interval. 

Video 1 (30.18min.) 

H:( Er i gang med at introducere og slutter:) SÅ bryder jeg ind og kommer med et nyt spørgsmål, jeg har 

en hel masse, og så må vi se hvor mange af dem vi når. 

NÅ, I forestiller jer der er kommet en ny elev i klassen, eleven kender ikke iBøger, og I skal forklare 

omkring de her afsætnings iBøger, det er mest afsætning I har haft, ikke. – Hvordan vil I gøre det? 

0.22 
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C: Jamen, altså det er jo egentlig, det er jo egentlig en bog på nettet, men, der er jo stadigvæk noget som, 

altså, det er svært at forklare fordi, at det er jo, både en, noget af en almindelig bog, men det er jo også, det 

er jo også, altså fuldstændig anderledes fra hvad vi er vant til. 

P: ja du kan jo fx skrive noter og strege over i den, og det kan du selvfølgelig også i en normal bog, men en 

papirbog som du har lånt på biblioteket ..??  

C: Og så det med at bladre og sådan. 

P: Ja 

N: Jeg synes eneste minus er, at vi ikke har dem i alle fag, lige sådan, det er også rart for ryggen.  

P: Præcis, altså, det er jo en stor fordel at man ikke behøver, at have papirbøger med, fordi at, hvis man nu 

skal have mange fag en dag, så er det træls at slæbe bøger med til hvert fag. 

?: Ja, ja, den bliver heller ikke væk. Ja præcis. (Lidt mumlen)  

C: Ja opgaverne står i og man kan skrive opgaverne i selve bogen så man har opgaverne, altså man skal ikke 

til at åbne et nyt dokument ligesom man plejer at skulle ved andre. 

I: Præcis 

N: Man kan også kopiere teksten direkte til OneNote eller hvad man nu ellers bruger, altså hvorimod hvis 

det er en papirbog skal du skrive opgaven ned, fordi ellers hvis du skal have opgaven frem om et halvt år i 

din Notebook, så aner du ikke, hvad der står. 

P: Plus, der er også de modeller man bruger, dem kan man jo hente op i et Word-dokument, og så kan man 

skrive i dem eller til dem, hvorimod hvis du havde en almindelig bog skulle sidde og tegne dem ved siden af 

eller hvad. 

C: Jeg tror faktisk, at det der sådan er ulempen ved det hele det er måske at når det er vi går ud herfra, så 

kan vi jo ikke bruge det senere hen, fordi siden den bliver lukket og øhh mange af de svar jeg sådan har 

lavet derinde, så har jeg bare forklaret, sådan er det bla bla, bla. Der har jeg bare skrevet sådan lige hurtigt 

 Anja: men sådan er det jo i de fleste af vores bøger vi skal aflevere når vi går ud. Det er kun vores VØ 

opgavebog vi har betalt for, og den her kan vi jo bare købe adgang til, selv hvis vi vil det, det er jo lidt 

sværere at købe adgang til samfundsfagsbogen. 

C: Ja, det er rigtigt. 

2.23 

2.34 

H:Øh er der nogen ting som I ellers siger, det her det er rigtig godt, det her det er rigtig skidt. I har været 

inde på noget af det. 

?: Søgefunktionen 
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Anja: Ja. Søgefunktionen, den er rigtig god, den er guld værd. 

P: Ja, det er ikke så svært at finde det man skal bruge. 

Anja: Nej Hvis, der er et ord man er i tvivl om, så kan man også bare søge på dem, så kommer der en 

forklaring op. 

N: Hvis du bare kører musen hen over ordet, og det er et fremmedord vi lige har lært i afsætning, så står 

det der, hvorimod en papirbog, så er der måske et register bagi, hvor det så står og til den og den side for at 

finde det, så kan du bare lige køre musen hen over. 

Anja: Men iBogen, jeg kan ikke huske hvor det er, det må være under ordforklaringer, det er alle ord man 

kan gå ind og læse noget om. 

3.40 

I: Jeg synes det er en ulempe for mig. synes den er mega dårlig fordi jeg synes den er så uoverskuelig at 

finde rundt i og sådan noget, og så skal jeg ind og finde casen, så skal man skrive ned, okay det her 

nummer, det er det her den hedder og sådan noget kan jeg ikke bare lige gå ind og slå det op som, du kan i 

en almindelig bog slå den op, altså som du kan i en almindelig bog, altså nede på den her side så kan du slå 

op og læse der. Jeg synes den er mega uoverskuelig og finde rundt i  

N: ..??  

I: Ja selvfølgelig men den, den er jo smart på med søgefelt der og sådan noget, den kan gøre det, det er jo 

meget smartere, jeg synes bare den er uoverskuelig at finde rundt i , især når du kommer til casene og 

opgaverne. 

Anja: Ja og man ikke rigtig finde ud af hvor man egentlig er henne i Bogen, altså om man er i starten eller 

slutningen, hvis man ikke har det der p 100 et eller andet, så så kan jeg ikke finde det. 

C: Så er der er jo også det der med at altså det er jo svært, hvis det er man så skal skrive noget i en case, og 

så skal faktisk tilbage for at finde noget andet, så går man ud af den side og det er ikke altid man lige får 

gemt dette hele. Øh det har jeg i hvert fald prøvet nogle gange, hvor du så er kommet til at slette eller et 

eller andet, og så skal man faktisk finde tilbage til den side igen i stedet for hvis man nu sad med en 

papirbog så kunne man bare sidde sådan og vippe frem og tilbage. Det kan man ikke her medmindre man 

åbner en ny side selvfølgelig. 

Anni: Jeg synes også det er vildt træls at den ikke gemmer altså, det man skriver i de der notefunktioner, af 

sig selv, for du skal gå hen og trykke gem og det gør du ikke altid, hvis du lige skal springe videre til et eller 

andet. Hvis du ikke lige havde styr på det. 

C: Nej jeg har flere gange prøvet, hvor du lige hurtigt skulle finde et eller andet et begreb eller et eller andet 

jeg bare lige hurtigt skulle læse noget om, jamen så er jeg også bare væk fra siden, og når jeg så kommer 

tilbage igen, så er alle mine noter bare væk.  

?: Ja 
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4.58 

Anja: Altså, hvad er fordelen ved at skrive i noterne inde i bogen i stedet for fx OneNote. 

N: Ja, det kan jeg.. 

Anja: Ja jeg skriver dem også altid i OneNote. 

C: Jeg skriver dem altid inde i bogen, for så har jeg dem lige ved siden af. 

Anja: Nå ja.(rysten på hoved) 

N: Det jeg synes der er smart med OneNote, hvis du tager og kopierer noget fra bogen og sætter ind, så står 

der også nedenunder indsæt fra den og den side og så kan du bare klikke på linket, og gå direkte til iBOgen. 

C: Okay jeg har ikke OneNote, så det ved jeg ikke noget om. 

N: Ah ja. Okay.   

C: Jeg har altid brugt det ihvertfald.(altså notefunktionen) 

Anja: Det er smart, fx når vi skal skrive opgaver, og så referere til siderne i en bog på den her måde med at 

sætte et link ind, i stedet for man skal sidde det er den bog i det år i den udgave fra den side og de 

forfattere, bare sætte et link ind til en bog. 

P: Jeg synes også det er upraktisk at den er på nettet, Bogen. 

N: Ja 

P: Hvis det nu fx at nettet ikke fungerer optimalt derhjemme, så enten går det for langsomt eller også så 

fungerer det overhovedet ikke ..?? 

(flere mumler) 

C: ja det vil jeg også sige helt klart 

Anja: Kan det ikke godt lade sig gøre at hente den ned? 

I: ..?? Bøvlet at hente den ned som PDF fil, der er 500 sider i 

N: Især hvis man synes det er bøvlet nok i forvejen. 

6: 21 

H: Er der nogle ting som denne her elev skal vide omkring bogens funktioner, noget som I siger, det skal 

man ihvertfald, det skal man vide inden man vælger? 

C: Altså er det sådan, at fordi vi harjo fået det der Dingo (programmet hedder diigo) eller hvad hedder det 

til 

P: Ja dingo tror jeg det hedder 
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?: Kan ikke lige huske hvad det hedder. 

C: Det er jo rigtig rigtig smart at have fordi, der kan man  

P: overstrege 

C: Jo overstrege og alt muligt, altså jeg bruger den ikke så meget, men den er i hvert fald god at have til, 

hvis man skal til eksamen eller et eller andet, ja men så få streget ned for her kan man jo ikke bare lige 

sådan printe den. 

P: Man skal også lige have en bruger inden man kan bruge det.. 

C: Ja 

P: Så det er måske også en ulempe man skal til og have en bruger? 

N: Jeg ved slet ikke hvad Dingo er: 

P: det er det der med, hvor du overstreger.. 

H: I må gerne vise hinanden hvis det hvis.. 

Anja: jeg har det ikke på iPad, men det var det der med det skabte en helt ny værktøjslinje. 

N: Nå ja. 

Anni: jeg synes man burde vide eller i hvert fald, når man får den bog om man vælger at skrive, altså sine 

svar på opgaver i selve iBogen, eller om man bruger OneNote eller Word, så man har det samlet, fordi det 

synes jeg var en dum ting jeg gjorde, fordi jeg har det i OneNote og i iBøgerne og i Word-dokumenter, så 

der er ikke så meget styr over det. Det synes jeg man lige skal overveje hvad det er der er bedst for en selv. 

Også fordi det gør det mere overskueligt, at man har det et sted i stedet for 3 forskellige steder. 

C: Ja, Jeg synes faktisk også det er sådan lidt, for man ved ikke helt hvor det er man har de der svar, og man 

kan selvfølgelig gå ind og lede og sådan noget, men der hvor det er, hvis man nu skal bruge noget, eller 

sådan noget, så ved man ikke, hvor man har de svar henne. Altså man skal gå ind i selve opgaven for at få 

det, og  det kan godt være lidt problematisk engang imellem da er det nemmere lige at finde et Word- 

dokument og så finde det deri.. Synes jeg i hvert fald. 

8.40 

Anja: Man skal også inden man starter med at bruge den tage stilling til hvad man vil kalde de forskellige 

cases når man gemmer dem på sin computer, for jeg har nogen hedder efter de der tal man skal søge på 

nogen hedder navn og nogen hedder case nummer 8, et eller andet og man kan ikke slet altid finde rundt i 

det. 

I: Nej det kan man ikke. Man kan nemlig ikke, for man kan ikke huske hvad der er hvad. 

Anja: Så enten skal det bare hedde det hele eller også må man finde et smartere system. 
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P: Nu hedder det bare afsætning 1 og så et eller andet .. 

Anja: Det er lidt svært at skrive. Fx lave nogle mapper for kap.1, kap, 2 kap. 3 ligesom man kunne i VØ  fx 

fordi at jeg har som sagt overhovedet ikke styr på, hvor vi er henne i bogen 

9.21 

C: Nej, men det er nemmere at springe rundt i den der end det er i en normal bog. 

Anja: Men man ved bare ikke rigtig hvor man springer hen og så… 

N : Nej  ..?? Hedder de 8.et eller andet, det er vist kapitlet, og så kan du klikke ned på den, hvor der så står 6 

som kapitel og så står der 8, et eller andet under kapitlet og så tænker man er jeg i kapitel 8 nu eller er jeg i 

kapitel 6. 

Anja: Ja det er lidt bøvl. 

9.44 

C: Ja der er selvfølgelig den der lille (peger på indholsfortegnelsen på Anjas Ipad) ude ved siden, hvor man 

kan finde ud af øh og trykke ind på de forskellige kapitler og sådan noget, men mange gange, da får vi jo 

egentlig bare oplyst siden, og jeg kigger aldrig ude ved de der kapitler. 

P: ..?? 

Anja: Jeg synes bare at hvis man fx trykker på 1.3, (viser det på sin Ipad), så kommer der 1,2,3,4,5, punkter 

frem. 

N: Præcis det bliver så forvirrende og ved kapitel 6, så står der 8, et eller andet mener jeg det er. 

Anja (peger): og så altså hvis der kun er lige det der antal punkter under dem alle sammen så synes jeg jo 

altså, at jeg mangler der et eller andet, fordi så finder vi jo mange flere ting end lige de 4 der altså når vi 

søger på alt muligt 

P (trykker et par gange): så kommer der nogle nye punkter.  

P: Ja, så kommer der så nogle nye punkter, kan man så sige det bliver måske også lidt uoverskueligt at se 

på. 

?: Ja 

P: Man skal ligesom vide at opgaverne kommer ikke frem med det samme man går ind i kapitlet, dem skal 

man ligesom finde nederst 

Anja: Ja det vidste jeg fx ikke. 

(Ha ha ah, der grines) 

P: Man er klar over at opgaverne findes som et punkt og og så skal man klikke dem før man får 

underpunkter til opgaverne. 
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10.54 

N: Systime har heller ikke ligesom, altså jeg synes måske, de har godt nok givet sådan en YouTube Guide, 

men den er altså ikke særlig udførlig : Det er ikke en man kan bruge til noget, når man har set den igennem 

en gang. 

P: Man er nok nødt til at sidde og lege lidt med det og sidde og kigge rundt på siderne før man begynder at 

bruge den så man bliver klar over hvad den går ud på. 

N: Det er jo ikke ligefrem en raketvidenskab at bladre i en papirbog, men med den der kan det hurtigt blive 

mega avanceret, fordi du ved ikke hvor du egentlig er. 

Anja: Men så nogle af ulemperne ved den. Hvad hedder det? Hvad er det lige vi snakker om. Det er fordele 

og ulemper. 

(Flere af pigerne griner) 

Anja: Det er rart at vi ikke har en bog at slæbe rundt på og så, jeg har det med at smide mine bøger væk og 

så de ligger altid ved den forælder jeg ikke er hos, og de er tunge og jeg kan ikke have dem i tasken 

N: ja og at man får dårlig ryg. 

C: Nej og vi har mange tunge bøger i forvejen. 

Anja: Ja og de dage vi skal have afsætning, så har jeg bare armene op over hovedet, fordi at så er min taske 

så tung. 

(Der grines.) 

C: Ja sådan som i dag så tænker jeg bare at jeg har glemt mine afsætningsbøger,  

Anni: nej du har ikke 

C: men det har jeg jo ikke fordi de ligger jo bare på computeren, det eneste jeg skal huske at have med, det 

er computeren og den ligger jo altid i min taske. 

Anni: Man kan jo mærke hvis man har glemt sin computer, altså 

N: Samfundsfag i dag og spansk det er jo 5 forskellige eller er det 6 forskellige bøger man skal have med, 

det er jo helt vildt for ryggen. 

P: Plus computeren oveni også. 

Anja: der er jo så de dage vi har 4 fag så kommer der lige et fag oveni. 

N: Ja ja 

I:..?? 

N: Præcis 
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(Lidt små grineri) 

C: Nej da er den helt klar god, den der bog der. 

12.42 

Anni: Men det føles heller ikke som en bog. Jeg tænker ikke på, at vi har en bog.  

C: Nej jeg tænker mere på en hjemmeside.  

(Flere siger ja samtidigt) 

I: Sådan har jeg det også. 

N: Sådan indenfor hjemmesider, ligesom at det er heller ikke lektier, det er bare sådan noget man vælger at 

søge frivilligt på en eller anden måde. 

Anja: Ja og hvis man sidder og læser i den, så er der altid et eller andet man lige kommer til at trykke på og 

så komme man videre ind på noget andet, og så kommer man til at sidde og læse det og 

 N: Ja,  

Anja: To tre, så er man lektie ..?? 

13.14 

Anni: Jeg synes især at iBogen er god når vi laver opgaver, altså sådan andre opgaver, og hvis der er 

begreber vi er i tvivl om og sådan noget øh så vi kan gå ind altid og søge og sådan noget. Jeg synes det er 

nemmere end hvis vi sad med en bog. 

C: Ja det er selvfølgelig også hurtigere, Vi skal ikke sidde og fedte med alle de papirer der og sådan noget, 

men der er bare lige nogen gange hvor der er man lige glemmer at få det gemt, og så er det bare spildt 

arbejde. 

13.30 

N: Det kræver også selvdisciplin, fordi du har mulighed for, at gå ind på de sociale medier lige ved siden af 

bogen og så er det om man rent faktisk får læst det man skal. 

13.38 

Anja: Jeg synes det er enormt irriterende at sidde og læse det på en computer altså jeg kan ikke læse særlig 

meget på min computer uden at jeg får flimmer for øjnene, men altså på min iPad, da er det noget helt 

andet. Det er lidt lige som at have en bog, fordi så hvis jeg så vender den om på den her led (drejer Ipad’en 

og viser det til de andre), så zoomer ind på teksten så det ser sådan her ud, så føles det ligesom en normal 

bog. Jeg er blevet meget mere positiv overfor den efter jeg har fået min iPad. 

N: Ja men det er fesen på en computerskærm lidt. 

Anja: Jae en computerskærm er bare ikke skabt til at sidde og læse på altså. 
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P: Nej det er rigtigt. 

14.14 

Anni: Og så synes jeg heller aldrig man læser det så grundigt fordi det står bare, normalt når man søger 

sådan på nettet så er det bare lige nogle få informationer man skal have 

Anja: Sidder lige og skimmelæser sådan lidt og sådan noget. 

C: hvis jeg endelig får en tekst, og så skal sidde og strege over, så er det nemmere i hånden, ellers så skal 

man der og så skal man ned og hente igen. (viser ved sat flytte sin hånd frem og tilbage i luften) og så og 

man rammer aldrig rigtigt—det synes jeg er meget nemmere i hånden. Men det er jo smag og behag. 

Anja: Ja og man kan så sige, afsætning det er et fag, hvor man skal læse utroligt meget hele tiden ..?? det 

var en af grundene til at jeg godt kunne vælge en papirbog i stedet for. 

15.00 

H: Skal eleven have noget af vide om oplæsningsfunktionen eller er det uden betydning? 

P: Oplæsningsfunktionen,den bruger jeg i hvert fald ikke. 

(Anni og Anja ryster også på hovedet. N siger ikke noget, men har skrevet i spørgeskemaet at hun bruger 

den) 

I: Jeg brugte den i starten, og æh ja altså det er jo fint nok. Den er ikke så god igen.  

Anja: Får man bare hele teksten læst op? 

I: Ja du markerer bare det du gerne vil have læst op og så downloader du det der oplæsningsskidt og så 

trykker du start og så læser den op, men altså selvfølgelig lige som ordene står og ikke sådan noget med. 

Anja: Altså det er Google-oversæt-agtigt? 

I: Ja 

N: Ja, hvis det var mere flydende, altså jeg kan godt lide den, fordi jeg er god til regulær tavleundervisning, 

det der med at høre, der lærer jeg bedst men man står ligesom bare af og siger hold din mund. 

15.42 

I: Det lyder lidt sjovt, men det er faktisk bare meget nemmere at sidde og læse det end det er at sidde og få 

læst op. Jeg tænkte også da det var at Hanne hun sagde og så er der oplæsning, og den kan læse op for jer. 

Jeg tænkte bare yes, jeg skal ikke læse noget. 

N: Og så sidder man bare-ÆV 

P: Det der oplæsning ..?? 

I: Den downloader du bare selv ved siden af. 
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C: Så det er en man skal downloade? 

I: Ja 

C. Okay 

N: Og så kigger du bare på det du skal markere og så trykker du på en knap, så læser den for dig.  

P: Det er smart. 

Anni: Jeg vil til enhver tid foretrække selv at læse det. 

C: Ja det vil jeg også, ellers får man ikke så meget fat i det 

P: Man glemmer bare at lytte i stedet for og tænker nå ja den sidder bare og snakker i baggrunden 

Anja: jeg vil sige, hvis man har læsevanskeligheder så er det jo virkelig en god. 

?: Ja  

?: Ja det er det. 

N: Men det er bare sådan lidt den går op og ned i lyd. Forestil jer den med toget når du skal ud og køre 

”Næste station (N hæver og sænker stemmen for at demonstrere.) Sådan kører den op og ned, det er det 

der gør den så træls. 

16.38 

H: Hvordan vil I forklare forskellen på denne her bog, altså iBogen, og så på en papirbog? I har været inde 

på det nogen af jer. Mere I vil uddybe omkring dette. 

?: Jamen forskellen er stor 

16.55 

Anja: der er faktisk ikke rigtig nogen ligheder. 

?: Nej 

?: Nej 

C: Altså der er tekst , tekst 

P: ..?? billeder ..?? 

C: For i en almindelig papirsbog, da kan man jo heller ikke bare lave opgaver inde i bogen. Jo det kan man 

godt, men så er det normalt en opgavebog, og her da kan man få al den plads man vil have. 

17.15 
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Anja: Plus at alle de modeller der er både i VØ og afsætning, dem kan vi bare hente her, hvorimod i VØ, da 

er det skide irriterende, at skulle sidde og lave dem selv eller finde dem selv. 

C: Ja 

?: Ja 

Anja: Og her da er det bare at trykke download, så kommer de op i et Word-dokument. 

?: Ja. 

Anja: Det er eddermaneme rart. 

N: Jeg kan også huske det dermed en SWOT- analyse, hver gang vi skal bruge en SWOT også i andre fag, så 

går man bare ind og bruger den fra iBogen fordi man har den bare. 

17.43 

H: Hvordan vil I så forklare forskellen på den måde man lærer på, når man bruger en iBog frem for en 

papirbog? 

I: Det er jo meget forskelligt, fordi at i papirsbogen da sidder vi også lige og snakker om, at det er meget 

nemmere at læse op der fra og sidde og markere med en tusch, hvis det er det man gerne vil, men på den 

anden side, så opgaver dem kan man jo også sagtens lave fordi at modellerne de er inde i den ikke og så er 

det nemmere på den måde og så kan den fordele dine opgaver. 

C: Ja man kan jo hurtigere komme fra den ene side til den anden.  

Anja: Jeg vil sige at i en papirbog, da har jeg nemmere ved at skrive noter, end jeg har i den her (Hun peger 

ned på iPad, hvor der er åbent på iBog), da bliver noterne noget jeg kopierer og sætter ind, kopierer og 

sætter ind. 

P: Ja 

Anja: Hvorimod i en papirbog der er jeg nødt til at sidde og tænke selv, og selv sidde og tænke for at  

omformulere, så det bliver lidt kortere, men at jeg stadigvæk ved hvad det er. Så jeg synes, jeg lærer måske 

ikke helt så godt af at have den her fordi jeg faktisk ikke rigtig selv skriver så meget. Jeg læser og kopierer. 

Så kan jeg ikke huske det. 

?: Lidt dovenskab 

18.43 

Anni: Man glemmer faktisk hurtigt, hvad det egentlig er man lige har lært, fordi man ikke sidder der og 

egentlig ser teksten og så selv skal sidde og skrive det ned igen. 

18.50 
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N: Jeg tror også det er noget møg, det ligger på nettet og ikke skal ..?? for internettet er åbent og det er 

bare en ny tap og så kan du komme ind på alle mulige andre sider 

P: det havde været maget nemmere, hvis det bare havde været gemt på computeren. 

(Lidt mumlen) 

N: og så kan man jo så sige, at så kan man jo bare lade være med at gå ind på andet men  

..?? 

N: Ja det kan godt være i 3.g, men som det er nu er det et virkeligt stort minus, fordi man går ind på alt 

muligt andet. 

Anja: det er jo så, det er jo så ens egen skyld. 

N: Ja, ja 

19.32 

C: Men jeg tror også altså selvom det ikke lå på nettet så var vi rigtig hurtige til at skifte over 

N: Ja 

C: og så åbne et vindue så jeg tror ikke, så meget har det heller ikke at sige -  det tror jeg virkelig ikke. 

I: det er også rart, at der ikke er alle de reklamesøjler  

?: Ja 

I: ligesom fx på alle de andre hjemmesider, for det er lige præcis der, og så trykker man ude på siden, eller 

også på en anden hjemmeside, ikke. 

Anni: Du bliver ikke forstyrret af det. 

I: nej det gør man nemlig ikke. 

19.58 

P: Den er meget enkel i layoutet ..??. Så har du en overskrift, en tekst og så har du nogle billeder til det, du 

kan bruge. 

I: Ja lige præcis, den er meget enkel.  

?: Ja 

20.20 

C: Ja men derfor synes jeg stadigvæk man kan køre træt i siderne, hvis det er nogle helt vildt lange sider, 

man tænker ikke sådan Nej, nu kan jeg skifte side og så er jeg det længere. Man tænker bare, jeg skal bare 

helt ned i bunden. 
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Anni: Så det sidste, det får du egentlig ikke så meget ud af. 

C: Nej 

Anni: Det skal du bare læse. 

P: Man bliver bare ved med at føle at, nu ved jeg ikke om det er sådan det er det er, men kan I ikke godt 

føle at siderne er meget længere, så at bogen nærmest er så lang her (Hun viser stor afstand med 

hænderne) 

(Der bliver sagt jeg fra 2 andre) 

P: hvorimod det i virkeligheden bare er en enkelt side man læser. 

Anja: Det er også altså det står på et meget smalt stykke, altså en normal nok ville jo nok være på størrelse 

med den her (løfter iPad op) og på den her står teksten kun på sådan et lille stykke her så det er der(peger i 

længden) så det er jo klart, det bliver langt. det bliver langt. 

?: Ja 

(Mumlen) 

21.00 

Anja: Men jeg synes også når det er sådan et fag, hvor vi skal læse så meget, jeg godt lide fx, så inden jeg 

skal i seng så lige lægge mig ned et kvarter før jeg går i seng og så ligge og læse i min bog, og så smide den 

ned på gulvet og så sove. 

?: Ja. 

Anja. Hvorimod hvis jeg skal læse det på min computer så er man nødt til, altså man er næsten nødt til at 

sidde ved et bord og sidde og hænge og kigge og så lige ind på Facebook,og lige tilbage igen og hvad var det 

så lige man læste og. 

I: Det går faktisk meget hurtigere når man bare sidder med en almindelig bog, fordi så koncentrerer man sig 

om det og ikke alt muligt andet. 

P: ..??  lukket ned ..?? 

N: ..?? Ideen, da har du din bog og da har du din opgavebog, det er ikke nødvendigt at have din computer 

åben overhovedet, og så er det bare sådan, at så slukker man den bare. 

21.40: 

C: Ja det er i hvert fald en af ulemperne ved den der.(Kigger hen på iPad med iBog) 

H: Hvordan med video, modeller, figurer, billeder i bogen i forhold til at bruge den, hvordan hjælper det? 

Anja: Der var for nogen tid siden hvor vi skulle se en video med den der kaffebar. 
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(Det bliver nikket og mumlet ja) 

Anja: altså sådan nogen videoer engang imellem synes jeg er gode, hvor der hører en video med til casen 

fordi så synes jeg at så er det som man har et forhold til det her og man har noget at gå ud fra, hvorimod de 

cases hvor der ikke er nogen videoer og ikke bare lige er et billede af et eller andet, et eller andet 

firmanavn, så synes jeg det er sværere. Jeg kan godt lide filmene. 

P: Og så synes jeg det er svært med de film der og ligesom svare på spørgsmålene til filmene, man kan ikke 

helt få fat i, hvad er det egentligt de mener, man får ikke ligesom svarene direkte i videoen  ..?? 

22.44 

C: Jamen også vi så en film, jeg tror den varede 20 min. eller sådan noget, og til sidst så hørte man jo slet 

ikke efter. Da synes jeg, da var det fint med de der korte forklaringer i VØ eller sådan et eller andet, hvor 

der er vi bare lige får grundlæggende og så der kan vi sådan svare ud fra det eller gå ind og tjekke noget på 

deres hjemmeside og så få svaret på det derfra 

P: Videoerne er ikke en fordel, når de er for lange, fordi så sidder man bare og kører fast i det ..?? 

 C: Ja og så til sidst så sidder man så og kigger lidt rundt, fordi ..?? og hvad skal man så lige give sig til. 

Anni: Ens koncentration falder lidt. 

C: Helt vildt. 

P: Så hvis videoerne de er korte, så er det en god ide. 

C: Så er det bedst også fordi, dem kan man hurtigt kigge igennem igen og så kan man få, svaret, hvor de 

andre, da skal man sidde og 

P: lede efter det. Nu kommer der noget om målgruppestrategi 

C:Ja  

P: Så skal du sidde og lede efter det først. 

C: Ja 

Anni: Det kan selvfølgelig også være dejligt, at hvis det var de lavede videoer om selve casen at man måske 

ikke skulle sidde og læse casen. Fordi det kan være sådan lidt nogen gange- selvfølgelig skal det være en 

kort video ikke, men at man så får det præsenteret på en anden måde, altså 

23.50 

Anja: Ja lidt variation i opgaverne. 

C: Ja. 
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I: ..?? de der figurer og modeller og sådan noget, dem kan vi ikke undvære, og hvis der så endelig er et 

billede ved en case ..?? det er sådan lidt mere så er det ikke bare helt vildt tørt, for så får man så en 

ordentlig ..?? 

Anja: det er også helt vildt sjovt fx, nu med det her Paradis,(peger på iPad) for så kan man ligesom 

identificere sig med det, man har måske været der eller  

?: ja 

Anja: eller selv har lige spist på vejen fx 

I: der er nødt til at være billeder og figurer 

?: ja 

I: ellers bliver det for tørt.. 

Anni. Det bliver lige lidt mere virkelighedsnært altså, at der er en butik eller et billede, eller et mærke eller 

et 

N: Det kan man savne fra VØ, hvor det bare er tekst og budget ..?? når man ser 

Anja: VØ det kan godt være lidt tørt 

P: der er ingen billeder 

Anja: Ingen videoer 

P: der er jo kun figurer og grafer og sådan noget. 

24.45 

N: Kun relevant. 

N: Altså man kan ikke få lov at se et billede et af et eller andet. 

Anja: Altså der var  en opgave i VØ bogen, hvor der var et billede af Jysk’s Logo og IKEAS logo, og da blev jeg 

sådan helt . NEJJ hvor her jeg lyst til at lave noget nu. Fordi at nu er der ligesom et eller andet ud over tekst. 

N: Ja  

Anja: og det er rart nok synes jeg. 

N: Det er egentlig mærkeligt at det betyder så meget. For ellers så kunne man være ligeglad, men vi kan 

også se vores spanskbog, den har et billedet af en masse fine søde spaniolere, spaniere hedder det og man 

bliver bare så gladså glad, fordi der er mennesker. 

P: Ja og det er en klar fordel ved iBogen fordi at der er ligesom 

Anni: det ville også være tørt at kigge på en bog altså på nettet hvis der ingen billeder var, altså kun tekst. 
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I: Hvis man bare skal sidde og læse en almindelig bog ikke slet ikke man sidder bare der 

P: ikke snart færdig 

?: ja 

C: ellers skal det virkelig være en god bog.  

?: Ja  

(Hi hi, der bliver grinet) 

N: ja ellers skal det være noget man læser frivilligt, fx Harry Potter eller sådan. 

C: Øhm ja. 

25.53 

H: Jeg tænkte på vi kunne prøve at tage en lille øvelse ØH, I har jo været inde på en masse argumenter 

for og imod, men hvis nu at N,P og Anja, prøvede at finde argumenter for, at denne her elev skal vælge 

bogen, Vælge den fordi. OG i tre andre I, C og Anni for du skal ikke vælge denne her bog fordi. Prøv og 

det ku være at måske Anja og Anni skulle bytter plads, sidder I så ikke, kommer I så ikke til at sidde så det 

passer? 

Så har I lige et lille øjeblik til at diskutere gruppevis og så blive enige bagefter 

26.26 

(Diskussion i gruppen der skulle argumentere imod - noget kan høres og vise nedenstående frem til 

moderetor afbryder) 

27.16 

I: ..??huske at gemme ellers så er det bare væk. 

27.23 

Anni: Man kan ikke lige så nemt springe i bogen. 

27.29 

C: Nej det er skide svært, ..?? jeg har det sådan, hvis jeg læser i en almindelig bog, så putter jeg lige nogle 

blyanter ind, så kan jeg hurtigt slå op på det, men det kan man bare ikke her, da skal man helt tilbage igen, 

og man skal helt derhen. 

Anni: Man kan ikke altid lige huske de der numre, 

C: Nej Nej..?? 

Anni: og det er heller ikke altid man bruger det der ude i siden. Hvis man først trykker der(peger til venstre) 

så skal man først trykke på noget andet for at komme derhen(peger til højre, og så til venstre igen) 
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C: og så når man først finder frem til det, jamen så er det jo bare det der med, så skal man lige tilbage igen 

og så ..?? 

Anni: Ja 

C: Man kan ikke bare hurtigt sådan lige, ligesom man kan inde i en bog (Viser med hånden at hun skifter 

mellem nogle sider i en papirbog) sådan med siderne, det kan man ikke her. Det er virkelig virkelig svært. 

28.22 

Anni: ..??   det der med nettet, det virker som bare være på en hjemmeside eller et eller andet 

C: Ja man ved hvor man har en bog 

I: ..?? 

28.35 

C: ..??siderne er bare uendelige lange..?? 

Anni: ja det virker nogen gange lidt uoverskueligt 

I: ..?? 

28.48 

Anni: Jeg tror absolut iBogen ville være bedre, hvis det bare var en opgavebog. 

I: ja 

Anni: altså på internettet. 

I: Jeg synes det er dårligt, at man er nødt til at downloade de der ting ved siden af ..?? fx overstregninger 

.?? 

Anni: Jeg har prøvet det der med overstregninger. Jeg synes ikke rigtig det fungerer. 

C: Nej jeg kommer altid til at trykke alle mulige forskellige steder, så skal man til og sidde og slette det igen 

og sådan 

29.14 

H: Prøv at finde nogle argumenter for og imod, som er vigtige at få med. Jer der er imod, hvorfor det er 

lige præcis det her der er virkelig afgørende for det er dårligt, og hvorfor at det her lige præcis er 

afgørende for at det er godt. Så det er meget skarpt trukket op. Ja altså hvis I er blevet enige om noget, 

så kan I godt prøve og præsentere det for de andre, at det og det mener I. Det kan også være I lige skal 

have et par min. til at samle det? 

(de vil præsentere) 

29.44 
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(FOR) 

Anja: Altså vi synes jo hun, skal vælge iBogen for hun slipper for at have den med. Den er ikke tung og hun 

har den altid på sin computer og man kan også finde den på sin telefon, bare man har internet, det er lige 

meget hvor man er, den bliver aldrig væk. 

(Der bankes på døren, og moderator går til døren) 

Anja: den bliver aldrig væk og hvad hedder det, der er modeller man kan hente ned uden, man selv skal 

sidde og finde dem, og der er videoer til casene, og der er søgefunktionen, hvis man er i tvivl om noget. 

(der afbrydes) 

 

 Video 2 (1,30 min) 

(IMOD) 

C: Æhh jamen vi snakkede om det dermed at, man skal være afhængig af det der internet hele tiden og 

godt nok da kunne man altså finde den på iPhone og sådan noget, men man kan jo ikke læse altså, det er jo 

al al for småt til at man kan læse det, og det der med og hvis man skal lave opgaver og sådan noget man 

kan ikke bare sådan lige hurtigt springe i det. Fordi man har sikkert glemt det, det har jeg i hvert fald. Glemt 

det, inden jeg kommer tilbage til den side jeg egentlig var på. ØHH Så det synes jeg virkelig det kan være en 

ulempe.  

Anni: det er svært at springe i bogen synes jeg faktisk 

0.35 

I: Det er det, det er meget uoverskueligt 

?: Ja 

C: Altså som vi snakkede om før det der med at det er internettet og man kan hurtigt blive distraheret og 

sådan noget altså i stedet for hvis man sidder med en bog som, altså der kan man lige bare trykke en eller 

anden side i bogen, da kan man komme ind på internettet, da skal man lige som flytte fra bogen og så 

derover, det er lige et klik her, men er det faktisk meget større, hvis det er man sådan sidder med en trykt 

bog.  

1.07 

Anni: og som vi snakkede om, det føles ikke som at sidde med en bog, altså når man er på nettet og man 

kan hurtigt blive træt når man sådan læser og få ondt i øjnene, hvor det måske er egentlig rarere at sidde 

og læse i en almindelig bog. 

C: ja så er siderne uendelige 

..?? 
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H: Prøv lige og stop. 

 

(Videooptager løb tør for strøm) 

Video 3 (6. 62min.) 

H: Anbefale eleven mht. de her bøger, hvis hun skal tænke på, at hun skal have noget ud af faget? 

C: Altså hun skal helt klart være klar på, at hun skal sætte sig ind i den, inden hun starter på bogen. 

I: ja give sig god tid til lige at sætte sig ind i den fra start af, så hun er klar over de funktioner, som der er i 

den 100%, så det er man får så meget ud af det som muligt. 

C: Ja. 

Anni: Der er mange ting man skal sætte sig ind i, i forhold til en almindelig bog, det er jo bare bogen, man 

har, der ikke, altså så det, det skal man lige være klar over inden man vælger den. 

I: Men jeg synes så det er nemt., når man er inde i den, den er egentlig rigtig brugbar ikke, når det er man 

finder ud af hvordan det er ikke Det kan godt være det er lidt svært at finde rundt i  den mht. casene og 

sådan noget, men den er jo brugbar. Den er jo god, altså ..?? 

Anja: Altså jeg synes hun skal gøre op med sig selv om hun kan lide at læse på computeren eller ej, fordi 

hvis hun ikke kan det så skal hun ikke vælge iBogen, så skal hun vælge papirbogen. 

C: Også som du (Anni) siger det der mht. opgaver og sådan noget, man skal ligesom gøre op med sig selv, 

om man vil gemme dem det ene eller det andet sted, for man kan hurtigt blive forvirret over hvor hendes 

opgaver er henne. Det kan også være spildt arbejde, hvis man skal til og sidde og lave det igen, og det der 

med at man skal gemme og sådan noget, man skal ligesom lige vide, hvor, hvor man har bogen, 

?: Ja 

C: hvad man vil … med den 

N:Så skal de måske også have almindelige sidetal på bogen 

Anja: JA  

N: det ville altså være et plus 

Anja: JA det ville være så rart 

?: ja 

P: Jeg vil også sige at afsætning det er det fag, æh hvor der er mange sådan svære ord i bogen, så er den i 

princippet meget god fordi der står temmelig mange ord der er så svære   ….. uklart  se forklaringen meget 

kort og meget forståeligt 
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I: og meget præcis ja, 

P: ja lige præcis Ja, Så der synes jeg også den er rigtig god. 

1.55 

I:Det går også hurtigere hvis det er når du har fundet det du skal læse, så går det også meget hurtigere med 

at læse det og så kan du også bedre forstå det, og alt det der, og du skal ikke til at åbne en bog og slå op 

bag i.   

(Der mumles) 

I : præcis 

N: en bog for dummies. 

Anja: Jeg synes bare selvom det er klart at iBogen har flest fordele, men hvis man ikke kan læse på 

computer, så skide med de fordele, så har det ikke noget at sige, så jeg ville sige man skal vælge ud fra om 

man kan læse den på computer eller ej, for det er det, der betyder noget i længden. 

Anni. Ja være klar til at sætte sig ind i tingene, altså fordi det tager bare lige lidt tid at finde ud af, hvad det 

egentlig er, altså. 

C: Jeg kan godt mærke jeg har ikke sat mig ind i den. 

?: nej det har jeg heller ikke. 

C: Det gjorde jeg ikke fra starten af og det er æh et kæmpe minus. 

Anni: Ja, jeg er også ked af jeg ikke valgte at gemme mine opgaver det samme sted, og havde det på det 

samme sted og kunne finde det lynhurtigt, det synes jeg er træls. 

?: Ja 

?: Ja 

C: jeg har faktisk også gjort det nu når du (Anni) siger det, så har jeg taget noget af det og så har jeg 

kopieret det over på nogle Word-dukomenter og så samtidig med at jeg havde det derinde( iBogen), men 

det er jo også bare træls og sidde med. Altså jeg ved sådan heller ikke helt, hvor jeg har mine ting.  Så det 

skal man også helt klart lige være obs på. 

?: Ja. 

H: ER det bedre at have papiret? Elle have tingene på papir? Det er opgaverne vi taler om nu. 

Anja: Ikke hvis det var i papir som i kopiark, det er bare ikke særligt- de ryger ud. 

N: Ja i munden på Anja 

Anja: Men man smider ikke sine bøger ud. 
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?: Nej 

Anja: Så i visse tilfælde så ville jeg synes det var rart at have en bog, men eh det er svært fordi iBogen har 

bare så mange fordele. 

Anni: Ja. 

Anja: og så især det med at vi ikke skal slæbe dem nogen steder hen. 

C: ja og man kan jo altid finde for og imod. 

Anja. Ja. 

C: det kan man jo også ved de almindelige bøger, så det er svært at sige, hvad der vil være bedst, jeg tror 

det er en smagssag. 

?: JA 

?: ja 

4.00 

Anni: JA så giv iBogen en chanche  altså, som sagt, der er en masse gode fordele, så hvis man har sat sig ind 

i det og forstår hvordan man bruger dem, så er det et klart plus at bruge en iBog 

Anja: Altså jeg synes det rareste ved at vi har iBogen, er at vi ikke skal slæbe på den, men jeg ved også at jeg 

måske selv lærer mere, hvis jeg også havde en normalbog. 

I: Jeg tror også at det har noget at gøre med, at man er vant til at lære fra, at vi altid har været vant til i 

Folkeskolen og sådan noget, med og sådan noget med at det er bøger vi lærer fra. Så kommer vi op og 

prøver noget helt nyt og det er helt nyt altså og 

C: ja og det er nyt fag og ny bog 

I: Nyt fag og en ny bog og en ny måde at lære på, fordi det går på denne her måde 

P: ..??Skal skrive på computer, og lave opgave på computer det har jeg fx aldrig gjort før, jeg har aldrig haft 

computeren med i skole, da jeg gik i Folkeskolen, så det er jo også nyt for nogen af os. 

C: det er en kæmpeopgave, men det bliver jo hverdag 

P: ja iBogen, giv det en chanche er det ikke det vi synes? 

?: Jo 

?: Jo 

N: hvis du kan lide at læse på computer, Hvis du ikke bryder dig om det, og du ved det fra starten, så synes 

jeg ikke… 

?: nej  
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(Der mumles) 

C: nej så kører man træt i det, alt for hurtigt, og får overhovedet ikke noget ud af det 

?: Nej slet ikke 

Anja: Altså jeg tænkte på en dag, det kunne være fedt, hvis man i alle fag, havde delt det op, så at alt det 

der læsestof, det var i en bog, som så selvfølgelig, var mindre end dem vi har nu, fx vores VØ bøger, men at 

eh opgaver og cases og sådan noget, så kunne ligge i en iBog, fordi jeg lærer bedst at læse fra en rigtig bog. 

Anni: Jah 

Anja: Men det er rart ikke at have en bog. 

?:Ja 

?: ja 

H: Det vil sige I får nemmere læst lektier måske. Får I nemmere læst lektier på iBogen end i en almindelig 

bog? 

5.40 

N: Ja men man læser det mere overfladisk selvom ..?? 

C: ja og også det der med som du sagde før, det der med,man kan ligge og læse i bogen, den trykte bog 

oppe i sin seng, det kan man ikke med en computer, det er det er rigtigt uoverskueligt synes jeg. Og så skal 

man ført åbne den og så, så skal man lukke den bagefter. Det er jo ikke kun det der med at komme ind på 

iBogen, det er også hele processen op til, men sådan er det jo 

?: Ja 

Anni: Og  så er det, så er der, hvis det er du først sidder inde på Facebook eller noget andet, så får du lige en 

besked fra en eller anden ah, men nu er din sang lige holdt op så skal du ind og finde en ny en 

Anja( bryder ind): .. har lige glemt hvor det er du har nået at læse til, og så hopper man lige ned i næste 

afsnit og tænker det var nok  

Anni: ja, det bliver hurtigt som sagt lidt overfladisk altså 

N: Ja men omvendt jeg er mere tilbøjelig til at få det læst, det er bare ikke lige så grundigt. 

Anja: Altså før jeg fik iPad’en, da læste jeg faktisk ikke, det må jeg ærligt indrømme, jeg gad ikke og læse på 

computer. Bandede den bog langt væk. 

6.50 

H: Jeg vil sige mange tak. 
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C4 Fokusgruppens historie

Nedenstående er fokusgruppens historie som den er hørt via gennemlytning af fokusgruppeinteviewet.

Historien fortælles i ”jeg” form.

Det er anderledes, det er noget uoverskueligt, og noter forsvinder. De bliver væk, og jeg bliver væk og jeg

ved ikke, hvor jeg er. Jeg skal gøre på en anden måde, end jeg er vant til.

Måske skal jeg læse lektier ved skrivebordet, fordi computeren skal være tændt, og internettet skal

fungere. Når jeg læser på computeren bliver jeg hurtigere distraheret, fordi jeg lige skal se noget andet eller

høre musik eller svare vennerne.

Det er lidt som en hjemmeside, hvor jeg søger og finder noget og kommer væk fra der, hvor jeg var. Men

det er dejligt, at der ikke er reklamer, og jeg glemmer sommetider, at jeg læser lektier.

Det føles ikke altid helt, som at læse lektier, men det er svært at finde ud af, hvor meget jeg skal læse, eller

hvor langt jeg har læst, for siderne føles sommetider meget lange, og jeg læser lidt mere overfladisk.

Til gengæld er det let at skrive noter. Onenote er rigtig god at anvende, for her kan link og tekst kopieres

ind, og iBogens notefunktionen kan også anvendes, selvom den driller engang imellem, hvis jeg glemmer at

gemme. Jeg skal huske at vælge, hvor og hvordan jeg vil gemme mine noter, ellers bliver det uoverskueligt.

Men jeg får nok mere ud af at skrive mine noter selv og ikke kopiere, selvom det er så nemt.

Skabelonerne til de forskellige modeller er rigtig anvendelige og gør det nemt og hurtigt i forbindelse med

opgaveløsning, og modellerne bruger jeg sommetider i andre fag.

Det er bare så rart, at jeg ikke skal bære rundt på en ekstra bog, det betyder virkelig rigtig meget for mig, og

selvom det lød tillokkende at få læst op, så er det er meget nemmere at læse selv end at lytte til den

monotone stemme, der læser op. Videoerne er også gode, men de må ikke være for lange og det er dejligt

med billeder. Det bliver mere virkelighedsnært, og jeg får meget mere lyst til at læse. Jeg har også altid

mine ting med. iBogen er virkelig brugbar, men jeg skulle have sat mig ordentlig ind i funktionerne fra

begyndelsen, kan jeg se nu.

Jeg kan noget helt andet med iBogen, men jeg lærer nok mere ved at have en papirbog. Jeg læser lidt mere

overfladisk i iBogen, men jeg har nok også lidt nemmere ved at få læst lektier. Det er smart, men det at

skulle læse på en skærm kan altså være en udfordring.
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D1 SWOT – analysen Referat af forløb 
 

Nedenstående er en kort beskrivelse af forløb efter gennemsyn af videofrekvenserne. 

Der var to optagelser 8.40 min. herefter pause og 3.33 min., hvor den sidste optagelse slutter brat.(Der var 

problemer med den ene videooptager). Der er efterfølgende tilføjet et par punkter SWOT modellen. 

Jeg havde skrevet ”SWOT- analyse over iBogen i afsætning 1 + (2) på tavlen, og det stod der under hele 

seancen. 

Line skrev på tavle og Amalie skrev ned på computer. Mille sad på første række, med ”filmholdet” og 

Sabine og det er fra denne gruppe, der ind imellem kommer lidt hjælp til Line mht., hvordan noget sagt kan 

formuleres på tavlen. 

Line introducerede med et par kommentarer fra Mille. 

Eleverne sad stort set på deres daværende pladser i klassen. Der var 20 elever tilsted inkl. de to, der 

videofilmede. Ronald var fraværende hele tiden. 

Line styrede forløbet og klassekammeraterne rakte hånden op, når de ville sige noget, og selvom der var 

lidt ”småsnak” indimellem, så ventede de til Line havde noteret på tavlen. Ind imellem kom der en smule 

diskussion i klassen. 

Da Niklas foreslår at man skal kunne bruge bogen i off-line tilstand (4. 47 – 5.02) 

Andre iBøger (7.10-7.32). Her kan eleverne kun nævne ganske få. 

Omkrig søgefunktionen (2.27 – 3.33 video 2) siger Thore, at det er en svag side, at søgefunktionen er så 

elendig. Søgefunktion blev tilføjet som stærk side af pigerne på første række (0. 42 min. video 1)Dette gav 

lidt diskussion og Thore samler op, at hvis man skriver p’erne ind, så er det nemt at komme frem til siden, 

men hvis man skriver differentieret og vil vide noget, og ikke kan stave til det og skriver dif, så kommer der 

ikke nogen valgmuligheder op. 

Sammenfatningen på SWOT- analysens punkter findes at stemme fint overens med det videofilmede 

forløb, dog har referenten tilsyneladende selv uddybet et par steder. Omkring de stærke sider ved 

søgefunktionen og omkring, at man kan lave lektier i toget, men ellers refereres loyalt. Dog glemmes 

punktet omkring, at computeren skal være tændt før man kan lave lektier. 

 

SWOT- analysen blev udarbejdet den 14-3-13 
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D2 SWOT – analysen udarbejdet af eleverne

SWOT-ANALYSE OVER I-BOG I AFSÆTNING

Interne forhold

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

 Nem at finde rundt i
 Effektiv søgefunktion
 Man skal ikke bære rundt på en rigtig

bog
 Tilgængelig alle steder

 Kan blive opdateret

 Notefunktionen er smart

 De første på markedet

 Man kan ikke miste eller glemme sin bog

 Ondt i øjnene af lang tekst

 Skal have sin computer tændt før man kan
lave lektier

 Netadgang er nødvendigt

 Man skal selv hente programmer til f.eks.
Overstregning

 Let fristet af andre hjemmesider.

 Søgefunktionen virker kun hvis man staver
100% korrekt

 Det kræver at alle i en skoleklasse har
computer

Eksterne forhold

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats)

 Udvide til smartphones og tablets

 Bruge den i offline tilstand

 Folk har vendt sig til teknologien og bøger
på nettet.

 Vi bruger mere og mere computere i
skolen.

 Indførelse i folkeskolen

 Andre der laver Ibøger - konkurrenter

 Nettet går ned

 Mulighed for at blive hacket
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Under muligheder anden sidste linje må være skrevet forkert, jævnfør video gennemsyn. Der skal stå uden

internetadgang.

Stærke sider:

I-bogen er opstillet på en overskuelig måde, der gør at den er let at finde rundt i. Man kan hurtigt komme

hen til det ønskede kapitel eller case. Den er praktisk fordi man ikke skal bære rundt på en fysisk bog, men

blot have den ”inde i” computeren. Så undgår man også situationer hvor man kan have glemt bogen, eller

mistet den. Søgefunktionen er meget mere effektiv end hvis man skal slå op i en fysisk bog. Det tager

trods alt kun den tid det tager at skrive ordet, hvor i en fysisk bog skal man finde det bag i bogen, i et

register, hvor det muligvis ikke engang er. Notefunktionen er smart fordi at man kan have sine noter

liggende inde i bogen, hvor de hører til. Det smarte ved Ibogen er også, at hvis der er noget der ændrer

sig, kan Systime selv gå ind og ændre/opdatere indholdet. Desuden har mange studerende deres

computer tættere på hånden, og den gør, at man f.eks. kan lave lektier på vej hjem i toget, uden man

behøver at slæbe bøger med på weekendstur.

Svage sider:

Det kan dog være anstrengende for nogen at læse på en skærm i længere tid. Det er også nødvendigt at

man har sin computer tændt for at man kan lave lektier. For at man kan bruge ibogen i skolen, er det også

nødvendigt at alle har internet og en computer til rådighed i hjemmet, som de også kan bringe med i

skolen. Hvis man vil overstrege noget i teksten, skal man dog hente et hjælpeprogram. Man kan også

hurtigt blive fristet af andre hjemmesider som man ikke burde være inde på, når man sidder med sin

computer og læser. Søgefunktionen synes alle ikke virker optimalt, og det er vigtigt at man skriver ordet

100 % korrekt, før man får noget resultat.

Muligheder:

De har helt klart muligheden for også at udgive ibogen på app, og på en tablet. Der er i forvejen mange

der læser bøger på tablets, så hvorfor ikke denne? At folk allerede er så teknologiske er også en mulighed

og fordel, da det ikke er noget nyt for mange, og mange allerede er komfortable ved bøger på skærm.

Det ville også være meget smart hvis man kunne bruge den under internetadgang. I folkeskolen vil man

også kunne indføre det, da alle efterhånden har computere.

Trusler:

Konkurrenter der også laver ibøger er trusler. Hvis nettet går eller siden bliver hacket, er det også en stor

trussel.
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E1 Spørgeguide til individuelle interview

Spørgsmål til individuelle interviews. Lad dem medbringe PC

(Uddybe spm. 15 -20)

Formålet med dette lille interview er at få mere viden om, hvordan du oplever det at anvende en iBog i

faget afsætning. Hvordan iBogen fungerer for dig.

Må jeg anvende dine svar og referere til dit fornavn i min opgave?

Synes du, det er anderledes at læse lektier i en iBog end i en papirbog?

Hvad er bedst?

Hvorfor?

Får du ligeså meget ud af at læse lektier i en iBog, som du gør i en papirbog?

Hvordan gør du når du læser lektier i afsætning?

(Gør du det anderledes end, når du læser lektier i en papirbog?)

Er det hurtigere at læse lektier i en iBog?

Hvorfor?

Får du lært lektien på en anden måde, når du anvender en iBog?

Hvordan?

Når du skal finde lektien i iBogen. Hvordan gør du så? Evt. vise det på PC.

Hvordan bruger du iBogen, når du skal løse opgaver i afsætning? Fx jeg siger løs case 8.3?

Hvordan gør du så? Evt. vise det på PC.
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Hvor der står ”vis ark” havde jeg et ark med de forskellige ord, som eleverne kunne se på.

Er afsætningslektierne typisk dem, du læser først eller sidst?

Hvorfor?

(For at få noget at vide om motivationen – og om det er bogens skyld eller, om der er andre årsager)

Hvordan har du det med at skulle læse lektier til afsætning?

Har iBogen nogen betydning for, hvordan du har det med at læse lektier?

Hvad er det specielt i afsætningsbogen, som du får noget ud? Vis ark

 Tekst

 Foto

 Figurer og modeller

 Videoerne

 Måden det hele er stillet op på altså layoutet

 Links

 Ordforklaringerne

(Nu kender du jo ikke til faget fra en papirbog, men) er der noget fra iBogen, du ville savne, hvis du fik en

papirbog?

Er der noget fra en papirbog, som du savner i iBogen?

Er der noget ved iBogen, som gør, at den nemmere at anvende end en papirbog?

Er der noget ved iBogen, som gør, at den sværere at anvende end en papirbog?

Har du spørgsmål til mig?
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E2 Omkring transskribering ved individuelle interviews 
 

Der er introduceret til alle som vist i bilag E1 på nær Dennis, hvor jeg ikke fik spurgt. Dette gjorde jeg 

efterfølgende og fik svaret: Ja 

Dette skrives i det transskriberede interview ved sætningen: ”Introduktion som ved alle.” 

 

Interviewene gengives, som det er hørt ved gennemlytning af materialet. 

Hvor eleverne viser noget på deres computer er der billede med, ellers er det kun lyd. 

Det er elevernes svar og kommentarer, jeg er interesseret i. 

 

 

Ved lidt længere pauser benyttes:  ……………. 

Ved kommentar benyttes: (kommentar) 

Ved videovisning benyttes tidsangivelse og kommentar markeret på følgende måde: tid (kommentar) 

Ved afbrydelser af den anden part benyttes (forbogstav i navn og kommentar) 

Interviewer (Hanne) angives med: H 

Hvor intet er angivet, er det interviewede, der taler 

Der angives tid med 1-2 minutters interval 

 

Ark med følgende ord vises på et tidspunkt under interviewet 

 Tekst 

 Foto 

 Figurer og modeller 

 Videoerne 

 Måden det hele er stillet op på altså layoutet 

 Links 

 Ordforklaringerne 

 

De individuelle interviews fandt sted den 18-3-13 og den 19-3-13 
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E3 Yosef 
 

(11. 17 min.) 

 Introduktion som ved alle. 

0.21 

H: Æhh, synes du det er anderledes at læse lektier i en iBog end i en papirbog? 

Yosef: Det gør det lidt mere spændende at det er på en computer, men der kan sagtens komme 

distraheringer, når man fx er på computer og så man går ind på internettet, så kommer der alt muligt andet 

frem (H: Ja) sådan noget som reklamer og sådan noget, midt under når man er på vej ind i fx Systime, så 

opdager man måske noget andet og så bliver man lige taget i det, og så kan man godt måske glemme det 

eller et eller andet. (H:Ja) 

Så jeg synes måske at der skulle være en app, hvor der kommer opdateringer i løbet af det og så, så bliver 

man heller ikke, så går man jo bare direkte ind uden at gå ind på internettet. 

H: En app i eh Systimes? 

Ja, altså, hvis man bare fx går ind fra skrivebordet af 

1.10 (Yosef viser på computeren) 

ellers den der har Windows 8, (H:Ja) så går ind og tryk på fx noget der hedder Systime her, fordi så bliver 

man heller ikke distraheret af alt muligt andet… (H: Så skal du ikke ind over nettet- Okay, ja) Ja og så kan 

der komme løbende opdateringer når man er på internettet eller et eller, det ville være meget bedre synes 

jeg. 

H:Ja ehh Får du så lige så meget ud af det, altså når du så er derinde, bliver du så distraheret, når du er inde 

i bogen? 

Når man er derinde, så er det ikke så svært at blive distraheret, men der kan sagtens komme eller andet 

frem, sådan noget som Facebook eller et eller andet (H: ja, nå jo på din skærm, ja og så kigger du?) 

Så bliver man selvfølgelig lidt distraheret og så tjekker man, hvem er det nu der har skrevet, eller hvem er 

det nu der har gjort dit eller dat.( H: Ja. Okay) 

H:Æhm får du så ligeså meget ud af at læse lektier i iBogen, som du ville få, hvis det var en almindelig bog? 

Ja, det synes jeg altså når man selvfølgelig så ikke bliver distraheret så synes jeg det er lidt mere 

spændende man læser på noget, noget på nettet, det er altid mere spændende end man bare kigger i en 

kedelig bog, der bare står, og så er der selvfølgelig også nogle billeder, og sådan noget, dem må man gerne 

putte flere af, det gør det også lidt mere spændende, når der kommer flere billeder på så bliver det også 

lidt mere spændende at læse, så man ved nogenlunde hvad det er man læser og så får man også et overblik 

over hvordan det er når der selvfølgelig er billeder på. 
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H: Ja for du skriver(fra spørgeskemaet)nemlig iBogen er meget nemmere end en papirbog! 

Ja, altså når fx, når der fx er et ord man ikke lige ved, hvad er, så kigger man lige – og så I en bog så skal man 

så vende hele siden om, eller så skal man til at gå ind på internettet, og søge om ordet, men så kan man 

bare lige gå op i søgefeltet og så bare lige søge på det ord der,(H: Ja) og så får man lige svar på det. 

Og så hvis man ikke lige kan huske fx hvad en fokusanalyse er, eller sådan noget, så kan man lige gå ind og 

søge på det og så kigger man – okay det var det(H:Ja) fint, det er det jeg skal lave nu, (H: Ja)så kan man lige 

kopiere den, og så lægge det ind i et Word dokument, og så skriver fra den. 

H: Ja. Så du bruger Word dokumenter når du laver opgaver her? 

Ja 

H: Ja, for du siger du er begyndt at lave noter efter du har fået den iBog, hvor kan det være?  

Altså der er det noter der ude i siden og så kan man lige holde øje med hvad det er nu. Fx hvis man går ind 

og så der står noget om SWOT analyse, og så  så kan man skrive noter ude ved siden af, og det synes jeg, 

det er rigtig godt- så har – jeg ved jeg de ligger lige der, og så hvis jeg bare lægger dem på computeren et 

eller andet sted, så ved jeg de kommer til at forsvinde på et eller andet tidspunkt. 

H: Okay, så det er noterne til det du læser, du lægger der? 

Ja, 

H: Ja og det gjorde du ikke før? 

Nej 

3.37 

H: Nej,  æhm men hvad så med opgaverne, når du besvarer dem? 

Opgaverne de ligger også derinde, dem kan man også bare skrive. 

H: Ja, så dem lægger du også der, altid i bogen, ja? 

Ja, det er lidt mere nemmere, at finde i hvert fald ,altså så kan man bare søge på nå jo, det var den opgave, 

jeg lavet, så søger man lige på det, og så, så kigger man og så ligger den lige der. 

H: Det kræver du kan huske, hvad opgave der er lavet ikke? 

Ja altså det er mest sådan, det er mest sådan noget som analyser og sådan noget, og som hvor der er nogen 

områder, det er mest ved analyser jeg har skrevet det til. Fx fx ved SWOT analysen. Der har jeg bare skrevet 

de ting, som er det vigtigste man skal huske interne forhold det er noget som virksomheden har og 

eksterne det er noget, som de ikke kan styre og sådan noget. Det har jeg så skrevet, og så når jeg så søger 

SWOT, så kommer det frem ved noter (H: Ja) inde på Systime. 

4.26 
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H: Okay. Så du har ikke problemer med at skifte rundt i bogen og finde rundt i bogen? 

Nej overhovedet ikke jeg synes det er nemmere end i en almindelig bog i hvert fald. 

H: Ja, det var da dejligt at høre, øhm så du får altså lige så meget, så må jeg slutte, du får lige så meget ud af 

at læse lektier i den der, eller mere måske? 

Mere. 

H: Mere, okay …,nå nu fik jeg jo så også lidt at vide om, hvordan du gør når du læser afsætning, kunne jeg jo 

så høre. Ehh er det hurtigere at læse i den her end i en papirbog fx, nu ved jeg du har jo ikke haft afsætning 

vel, men så kan du tænke i et andet fag måske 

5.01 

Altså, ja det synes jeg, altså det går lidt mere hurtigere, når bare, når man ikke skal bladre, og så kan man 

ligge i sin seng og sådan noget, og bare slappe helt af og så læse og så bare trykke på en knap for at køre 

ned.  

H: Så du ligger i sengen med en computeren simpelthen og så… 

Og så læser jeg, så bliver man heller ikke distraheret af at man skal finde et sted, hvor der er, hvor der er 

bord eller et eller andet, hvor der også er måske ved det bord der er der nogen der ser tv i det rum, så kan 

man bare sidde inde på sit eget værelse, og så læse det, man skal. 

H: Og så er det en fordel at du kan skrive det der frem for 

Ja og så er det helt klart, at man bare lige kan skrive det der lige ved siden af med de noter man skal have 

ind, og så kan man enten kopiere dem senere og så lægge dem ind i et Worddokument, så har man dem 

som noter, så de ikke forsvinder. 

H: Gør du det så? 

Ja, det gør jeg ved opgaverne, ikke så meget ved, hvor der bliver fortalt om noget. Fx som ved SWOT - 

analysen jeg fortale om tidligere, men ved opgaverne, da kopierer jeg bare det hele og så sætter jeg det ind 

i et Word dokument, og så sætter det ind i en mappe, hvor der står afsætning. 

H: Okay, så du har det liggende to steder faktisk? 

Ja 

H: Det gør du ikke med teorien omkring det du skriver? 

Nej 

H: Altså hvis, det du skrev om SWOT- analysen, æhm du fortalte, du skrev om med interne og eksterne 

forhold, det, det gemmer du ikke i noter ved siden af eller i i æh Word dokumenter? 
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Nej, det gør jeg ikke, Det er bare. Hvis man bare lige går ind her. Jeg kan ikke lig huske om det var i 

SWOT.(H:Ja) 

Men hvis man bare lige går ind(H: Jeg viser, hvis jeg må det?) 

6.35 (Yosef viser, hvordan man kan finde og skrive i noter) 

Hvis man bare går lige ind, og så søger……….., så finder den fx SWOT opstilling (H: Ja).. og så kigger man her, 

og hvis så man nu har skreven et eller andet, så går man .. så kan man bare gå ind her og så, så kigger man 

…, men så så har jeg selvføllig ikke skreven noget lige her (H: Nej), men (H: Men det ku du have gjort) det ku 

jeg have gjort(H: Ja), men så kan man bare gå ind og se og så er, fordi man søger alligevel,  hvis man ikke ka 

huske det, så søger man alligevel på det, på internettet eller på Systime. Så går man bare ind på Systime og 

så søger på det, og så kommer det frem, som du har også skreven før. (H: mmm,mm, ja)  

7.10 

H: Ja. Okay, hvad øhh, hvad gør du så, når ehh, du skal finde en opgave? Hvis jeg fx siger du skal løse case 

8.3. Kan du så finde den? 

Ja, for det meste, jeg synes det er nemt. I starten var det lidt svært, men når man lige bliver introduceret 

for det og lige går lidt mere i dybden med det, så synes jeg det bliver meget nemmere. 

H: Så du behøver ikke havde det der p335 eller hvad nu jeg skriver op i stedet for, du kan godt finde den 

ved jeg skriver case et eller andet? 

Det kan du sagtens, men det ville også være nemmere hvis du bare siger p…(H: det er hurtigere) ja så kan 

man bare lige søge her oppe i søgefeltet.(H: Okay) 

8.01 

H: Æhhm , Ja.. Er afsætningslektierne, er det så typisk dem du læser først eller sidst, når du læser lektier, 

..eller, tilfældigt, eller, der er ikke noget specielt? 

Det kommer an på hvad det er((Y nyser)) jeg skal læse, hvis det, hvis jeg først skal læse papirbøger, eller 

hvis jeg fx har lektier som, der står i en bog, så laver jeg helst først dem, og så går ind på internettet senere, 

fordi det bliver lidt kedeligt, hvis man først starter med internettet og så bagefter går over til en bog så 

bliver det.... 

H: Du gemmer det spændende til sidst? 

Ja 

H: Okay, ja men det var da dejligt at vide, øhm…. hvordan har du det så med når du skal til at læse lektier til 

afsætning. …Er det sådan så du tænker øv. Eller, ikke noget eller, er det 

8.53 

Altså, man tænker altid øv når der er lektier (H: okay- smil i stemmen), men man tænker lidt mindre øv, når 

det i hvert fald er inde på Systime, når det er, fordi det er lidt bedre at læse synes jeg 
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H: Ja, okay. Ehm De her forskellige funktioner i bogen, jeg har skrevet dem op, her også – æh tekst, foto, 

figurer, modeller, video, og måden det hele er opstillet på, altså layoutet, links, og ordforklaringerne, er der 

noget specielt der, som du synes der er godt? 

Jeg synes det hele er godt, også det der links der, der som viser til noget andet. Det kan, det kan man også 

bruge rigtig meget i stedet for at man selv skal søge på det eller et eller andet, også hvor der står 

ordforklaringer her fx interne forhold, så går man lige ned her og så viser den interne situation, så får man 

lige uddybet lidt og så hvis man lige så skal have det uddybet lidt mere, så kan man gå ind og søge på det. 

Det synes jeg er rigtig godt.(H: Ja) Det med ordforklaringerne. 

H: Ja, du sagde noget i starten med billeder, synes jeg, eller foto eller et eller andet. 

Billeder, dem kunne der måske godt være lidt flere af. 

9.58 (Yosef viser på computeren) 

Men fx, sådan her som i SWOT, der kan man jo ikke rigtig bruge noget billeder (H: Nej, det er lidt svært, det 

er lidt svært), ja, men her er i det mindste SWOT opstilling, som der viser, hvordan det sådan nogenlunde 

ser ud og så får man senere de fire p’er og sådan noget hvad man bruger til det(H: Ja), men ved cases og 

sådan noget, der synes jeg måske, der kunne være flere billeder på. 

H:Øhmm. Hvad ville de savne hvis du fik en papirbog? Det har du jo næsten sagt, men. 

Det er nok det med at det er spændende ved at man læser ved internet, og så at man bare kan ligge og 

slappe af imens man bare lige trykker på en knap, og så går den ned. 

H: Er der noget fra papirbogen, som du savner i den der? 

Næ, nej ikke rigtig.  

H: Nej . .Æhhm.. er der noget ved den der (iBogen), som gør,at den er sværere at anvende end en 

papirbog? 

Overhoved, overhovedet ikke, synes jeg ikke, fordi alt det man skal have, det er her, også fra en papirbog, 

det er nærmest ligesom en papirbog, bare inde på internettet jo, og så, kan man bare søge i stedet for, at 

man skal bladre det hele igennem. 

H:Okay. Og du brugte computeren der, altid? 

Ja 

H: Ja. Har du nogen spørgsmål til mig?  

 Neej 

H: Okay, så vil jeg sige mange tak. 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

E4 Side 1 af 4 
 

E4 Niklas  
 

(7.43 min.) Lyder som om Niklas udtaler det ebog . Jeg har valgt at skrive iBog, for det er den vi taler om. 

Introduktion som ved alle. 

0.20 

H: synes du det er anderledes at læse lektier i en iBog end i afs, end i en papirbog? 

………. 

Ja, altså nu, nu bruger jeg selv rimelig meget lang tid på computeren (H: ja), men jeg synes det er okay, men 

man kan let blive distraheret, som vi også snakkede om,(H:Ja) da vi sku lave SWOT-analysen, så hvis man nu 

er i gang med at læse og lige skal til at skifte side eller sådan noget, så kan det godt være, at man lige 

tænker, jeg checker lige Facebook eller et eller andet 

H: Ja, taber du så tråden på det du læser? 

Nogen gange, men nu har jeg det sådan personligt, når jeg læser lektier, også når det er på iBogen, så gør 

jeg det færdigt, (H: Ja) og så tager jeg til noget andet.  Men jeg kan forestille mig, der er mange andre, der 

sådan lige springer lidt i det. 

H: Så du kan godt, sådan holde dig væk fra Facebook, sådan i det store hele? 

Ja ellers tager det længere tid at læse det(griner svagt) 

H: Jo jo, men derfor kan det jo godt være, man gør det alligevel. 

Ja 

H: Får du så lige så meget ud af at læse i den her iBog, som du ville gøre, hvis du læste i en papirbog? 

1.17 

Ja, det tror jeg, for det er vel beskrevet på nogenlunde samme måde, (H: Ja) m, men altså på iBogen da da 

kan du føre musen hen over nogen af de der udtryk eller begreber og så får du forklaring. Det er meget 

smart. 

H: Ja. Ja, for du har prøvet og have faget på HG, hvor du æh hvor du læste salg og service, så du har haft 

nogle af begreberne før ikke?... (N: Ja) Og da har du haft en papirbog jo. 

Ja 

H: Æhm. Hvordan gør du så når du læser afsætning, du sagde (i spørgeskemaet) du brugte din æh iPad 

engang imellem, når du er på farten. Bruger du den til at læse afsætning med, eller læser du altid på 

computeren? 
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Det er mest på computeren (H: Ja), men når jeg har iPad’en med så så læser jeg det på den, hvis jeg har 

lektier for, men det er sjældent jeg er ude og på længere ture, (H: Ja) hvor jeg skal have den med. 

H: Så du har, jamen du har heller ikke skrevet du brugte den til.. 

Jamen jeg har en, men det er sjældent (H: Ja) 

H: Så du bruger som regel computeren! 

Ja 

H: Er det hurtigere at læse lektier i en iBog end i en papirbog? 

2.21 

Det, det er svært at sige, men, det kommer jo an på, altså jeg ved jo ikke om det er skrevet på samme måde 

hvis det var en (H: Det ved du selvfølgelig ikke, men jeg tænker på, føles det hurtigere, er det, oplever du 

det fornemmer du at, så har jeg klaret det?) 

Ja, det føles sådan lidt nemmere på en eller anden måde (H: Ja), men det er nok fordi man alligevel bruger i 

forvejen, bruger så meget tid på computeren, at det er bare lige noget man lige går igennem hurtigt. 

H: Så det glider ind sammen med alt det andet på en anden måde! 

Ja, ja det kan man godt sige. 

H: Okay, ehm…..får du så læst på en anden måde når du bruger iBogen end hvis, når du læser i en 

papirbog? ……Altså gør gør du noget anderledes, når du læser i iBogen end papirbogen? 

Ja, nogen gange, nogen gange slår jeg nogen af tingene op. Æh begreberne for lige at få få dem forbundet i 

en sammenhæng i en eller anden situation, (H: Ja,  ja) hvor jeg så bruger Google og det, det hjælper meget 

på det. Sådan så man bedre får en bedre forståelse for det. 

H: Er det når du bruger iBogen eller papirbogen? 

Det er når jeg bruger iBogen 

H: Ja, hvad når du bruger papirbogen, Googler du så også, hvis der er noget du ikke forstår, eller hvad gør 

du der så? 

Jamen, så plejer jeg bare at læse det en ekstra gang, og hvis jeg forstår det, så forstår jeg det, ellers så læser 

jeg videre. 

H: Så iBogen, da læser du ikke en ekstra gang, da søger du på ordet? 

Jja(H: Er det sådan) når jeg vil have en uddybende forklaring, ja. 

3.39 
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H: ØHm Hvad så når du skal løse opgaver, hvis jeg siger løs opgave, eller løs case 8.3 kan du, ka du så finde 

den eller skal du have nummeret? 

Jeg kan godt finde den (H: Du kan godt finde den) også med eller uden nummer 

H: Ja, så du har luret hvordan bogen er skruet sammen? 

Ja 

H: Ja okay, for der kan være lidt forskel i hvert fald. 

Ja 

H:Afsætningslektierne, er det så typisk nogle af dem du læser først, eller sidst, eller tilfældigt, eller hvordan, 

kan du sige noget om det? 

Æhmm det kommer an på, hvor hvor stor opgaven er (H: Ja), altså hvis det, hvis det er en meget stor 

opgave, hvor der skal, som skal være grundig, så gemmer jeg den til sidst, så jeg har mest tid, så laver jeg 

lige dem jeg har, det letteste først(H: Ja) 

H: Men, men det er ikke sådan at du siger, at afsætning, det det er det letteste, så det tager jeg først altid? 

Det er meget forskelligt, det er meget forskelligt(H: Det er de store opgaver, der vægter der! Okay) 

4.32 

H:Okay, øhmm….hvordan har du det med at skulle læse lektier til afsætning. Har bogen nogen betydning, 

for det? 

Altså iBogen 

H: Ja 

………..Det gør det jo lettere, men jeg, jeg vil ikke have noget imod at have en papirbog , altså 

H: Det er ikke. 

Nej , men jeg tror at det nu er man så langt fremme, at det måske er det nye. 

H: Jamen jeg tager den ikke fra jer, ganske rolig. (H: He, he, he) 

Som, hvis man ser på udviklingen. (H: Ja, okay) 

H: Øhh, hvad er det specielt i denne her afsætningsbog iBog, som du får noget ud af, der er tekst, og der er 

foto, figurer, modeller, videoer, og måden, altså layoutet, måden det er stillet op på, links og 

ordforklaringer, er der noget der, som du vil sige, det gør den bare god,eller? 

5.22 

Jamenn, det der med ordforklaringer, det synes jeg er godt, men figurer, modeller tekst, foto, det vil der 

også være i en bog (H: Ja) det hjælper da på det, men det vil der også være i en bog, det er vel det samme, 
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men så er der også det der med en mulighed for at skrive kommentarer og sådan noget, æhhn så man selv 

kan gemme det, det er også meget smart (H:Jo), det kan man jo ikke i en bog – så skal du have, noget andet 

ved siden af. 

H: Så, så det er rigtig godt? 

Ja 

H: Ja …Øhm er der noget fra en papirbog, som du savner i iBogen? 

Nej.… jeg ved ikke måske at den ... nej det synes jeg ikke.… jeg tænkte lidt på om den kunne laves sådan at 

man kunne bruge den i offline tilstand, men nu har vi internet over det hele, så 

H: Jamen der er et PDF, du kan godt downloade, den som en stor PDF, 

Jamen så duer søgefunktionen ikke og alt det der. 

H: Nej, ehh du kan godt springe i den, men du kan ikke, du får ikke ordforklaring, du får, interaktiviteten får 

du ikke. 

Okay 

H: Så du mister noget (N: Ja), men det kan du faktisk godt, det skal vi lige have op i klassen kan jeg se. 

Øhm……er der noget fra iBogen, som du vil savne, hvis du fik en papirbog? 

6.37 

…………….Ja, altså bare, bare de letheden over at have ebogen, altså ,det der med at skrive kommentarer, og 

forklaringer og sådan noget bare den måde, den er bygget op på(H: Aha)altså gå tilbage til en almindelig 

bog, det vil, tror de fleste vil blive lidt sure over det. 

H: Ja. Du vil i hvert fald ikke bryde dig om det! 

Det vil være et skridt tilbage i hvert fald. 

H: Okay, øhh så jeg kan forstå på dig, der er ikke noget der gør det sværere og anvende denne her (N: 

Næ)end en papirbog? 

Nej 

H: Og nemmere, det var det og have den med blandt andet. 

Ja 

H:Ja, okay. Har du nogen spørgsmål til mig. 

………Nej ikke rigtig, jeg kan komme på(H: Nej!) 

H: Så vil jeg sige mange tak. 

Ja. Selv tak. 
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E5 Louis  
 

(8.51 min.) 

Introduktion som ved alle. 

0.20 

H: Synes du det er anderledes at læse lektier i en iBog end i en papir bog? 

ØHH ja, det synes jeg, øhm, jeg synes at der er,  det det er sådan er sværere at læse på en computer, og 

man ka, man ka let blive distraheret af at lave andre ting samtidig, men ah på den anden side, så synes jeg 

at det er nemmere med eh, nemmere med notefunktionen, og med søgefunktionen inde på computeren. 

H: Ja, så så den bruger du meget, eller hvordan? 

Ja, søgefunktionen (H: ja) ja hvis der er noget jeg ikke forstår, så er det bare at skrive ordet, og så, det, det 

er meget nemt syns jeg. 

H: Ja, får du så lige så meget ud af at læse lektier i en iBog, som du gør i en papirbog? 

Jaah med, altså med hensyn til at lave noget, så synes jeg ikke der er så meget forskel, men det virker bare 

meget mere moderne øh, og læse på nettet, altså (H: Ja) 

Det havde det havde jeg ikke hørt om før jeg kom her. At, at der var lavet bøger på nettet (H: Nej) 

H: Men men får du så noget ud af det også, altså ? 

Ja, men altså selvfølgelig, også at i stedet for man skal sidde med den ene bog og skrive noter ned i, i ved 

siden af, så kan man bruge notefunktionen til og bare skrive det lige ved siden af. Jeg synes det er lidt 

nemmere med med iBogen. 

H: Ja, og så har du det hele samlet eller (L: ja) eller er det sådan noget, der gør det?Ja? 

Ja og så skal man heller ikke lede efter dem igen når man kommer til time, så har man det bare (H: når du 

lukker bogen op?) 

Yes 

H: Ja, okay. Men nu har du jo haft lidt problemer med computer, (L: ja) og det er så lidt træls, når den er 

nede og  ikke duer. 

Den skulle gerne virke nu i hvert fald. 

1.50 

H: Hvordan gør du, når du læser lektier i afsætning? 
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Hvordan jeg gør?  

H: Ja 

Altså, hva, hva tænker du på? 

H: jah det kunne være om du satte dig ved bordet, eller du smækkede dig op i sengen og læste eller (L: 

nå)et eller andet som ehh 

Det kommer an på om, om vi bare skal læse eller om det er opgaver, for hvis vi skal til at skrive opgaver, så 

sætter jeg mig, så sætter jeg mig oppe ved mit skrivebord, og men hvis det er læse lektier, så lægger jeg 

mig godt til rette i sengen og så ligger jeg og læser der på computeren. 

H: Så skriver du ikke noter eller hvordan?, det kommer an på om om det sådan er meget  og om det, eller 

om det bare er noget som, som jeg synes jeg godt kan huske, altså selvfølgelig kan man godt skrive stikord 

som noter. 

H: Ja, altså bruger du i notefunktionen, eller hvordan (L: Ja) hvis det er? 

Ja, det gør jeg (H: Okay) 

H:  Æhh, så det er lidt anderledes end , når du bruger en papirbog? 

Ja, det synes jeg (H: Ja) 

H: Er det hurtigere at læse lektier i, på iBogen? 

Jamen jeg ved ikke om det er hurtigere, fordi at øh, som jeg sagde før også, at i hvert fald mig selv, jeg 

bliver nemt distraheret af, at lige når man sidder der hjemme og læser lidt, hvor jeg så lige hører noget 

musik og lige ind på Facebook og tjekke, men æh, men æh det er altså ikke noget stort problem fordi at 

lektierne bliver jo lavet alligevel, det går måske bare ikke lige så stærkt, som hvis man bare lægger 

computeren væk (H: Ja, ja)og så sidder med en papirbog.   

3.02 

H: Ja, så, så så det kan godt gøre, at du hænger lidt længere ved det, men men (L: Ja.) det føler du ikke er 

noget problem? 

Nej fordi at altså hvis jeg laver lektier hurtigt, så går jeg på Facebook bagefter og hvis jeg sidder med en 

iBog, så så gør jeg det bare sådan lidt samtidig. 

H: Ja, taber du så ikke koncentrationen af det du er i gang med eller(L: Nej det) hvordan? 

Nej det synes jeg ikke. 

H: Du kan godt finde tilbage? 

Ja. 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

E5 Side 3 af 6 
 

H: Ja, okay. Når du skal finde lektien i bogen, øh hv hvad gør du så, bruger du øhm., bruger du 

indholdsfortegnelsen eller bruger du nummereringen. (L: Ja, men a)side nummereringen (H: Ja) eller 

hvordan finder du rundt i den? 

Jamen altså du plejer normalt at skrive sådan det der p, altså hvor det ligger henne, så skrive jeg bare det 

oppe i søgefunktionen og (H: og de gange hvor jeg ikke har gjort det, hvad så? Er du så på den? 

Nej eh , så så skriver du vel hvad nummer det er, og så kigger jeg bare derover i siden(H:Okay)  ved 

indholdsfortegnelsen og finder jeg det der. 

H: Så den kan du godt  

Ja, ja, den er nem at finde ud af. 

3.53 

H: Okay, æh, når du så skal løse opgaver i bogen, og jeg så siger løs case 8.3 (L: ja) 

H: Er det så det samme, kan du så ligeså nemt finde opgaverne? 

Ja, Ja det synes jeg, altså så, så går man over i siden der i indholdsfortegnelsen, og så trykker man på 8.3 og 

så kommer den bare frem.( Sådan foregår det ikke helt)(H: Ja, ja), det er nemt 

4.13 

H: Læser du æhh afsætningslektierne, er det så dem du læser først, eller sidst? 

Når jeg har lektier for? 

H: Ja, eller er det tilfældigt eller, eller hvordan er der (Louis puster højlydt)noget, der? 

 

Jamen det er meget forskelligt (H: hm) normalt så tænker jeg, normalt så har jeg det sådan at jeg laver 

opgaver først, og så læselektier til sidst, fordi, at læselektier, det, det kan man bare gøre, når man har lagt 

sig til at sove og (H: forhåbentlig inden, ha ha) nå ja, ja, ja men altså sådan børster tænder og går i seng, og 

sådan noget, og så ligger jeg lige med bøgerne og så, men opgaver det laver jeg, når jeg kommer hjem, med 

det samme. 

H: Ja, okay. Hvordan har du det så med at skulle læse lektier til afsætning? Er det noget du tænker ÅH, nu 

skal jeg til de der iBøger igen? 

Nej, nej, men altså det har ikke noget med bogen at gøre, selvfølgelig ikke, det tænker jeg lige meget, hvilke 

lektier jeg har (H: okay) så alle lektier, åhh lektier, men det skal laves (H: Ja) såå 

H; så, så det er ikke for du er mest motiveret for at læse lektier?(Hanne griner lidt) 

Nej nej det. 

5.02 
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H: Er der noget specielt ved denne her afsætningsbog, som du får noget ud af? Der er de her funktioner, : 

tekst og foto og figurer og modeller, videoer, måden det er stillet op på, layoutet, links, ordforklaringer og 

du nævnte selv noterne også. 

Ja men altså, hvis jeg skal tage dem her(de forskellige muligheder er skrevet på et papir som Louis ser på), 

så skulle de jo nok være videoerne, fordi at, altså i en normal bog, da synes jeg ikke der er så meget forskel 

fordi at, der er jo også figurer, modeller og foto og sådan noget( H: JA) Så så er der selvfølgelig links, jeg har 

ikke, jeg kan ikke lige huske at øh, at vi har været ude for det endnu, men det, det er også meget smart, 

hvis man bare lige, hvis de lige refererer til at, man skal gå ind på en side, så ligger der lige et link i stedet 

for(H: Ja) Faktisk vi har lige oplevet det her i virksomhedsøkonomi, at, at eh, gå ind på den her og lav en 

opgave, og så skulle man til at skrive den der lange adresse, så er det jo meget nemmere, at man bare lige 

kan gå ind og trykke på et link. 

H: Ja, jeg tror også du har oplevet det ved opgaverne (L: at vi skulle.), at der har været link til hjemmesider. 

Nå ja, men til også til de der artikler, og sådan noget kan jeg i hvert fald (H: Ja) lige huske, jamen så er det 

lidt nemmere.(H:Ja,ja) 

6.01 

H: Og hvad med ordforklaringerne. Er det noget du du synes der er noget værd, eller er det træls når 

du.(L:jo) , når du kører musen hen over? 

Nej, jo altså, det kommer an på om man godt ved, hvad det betyder i forvejen, men det er selvfølgelig 

nemt, hvis man ikke forstår det og så bare lige musen hen over og så, nå ja okay 

H: Jamen bruger du det? 

Jamen det gør jeg, hvis der er hvis der er et ord jeg ikke forstår, så så bruger jeg det 

H: Ja nu kender du jo ikke faget fra en papirbog, men er der noget fra iBogen, du ville savne, hvis du fik en 

papirbog? 

Måskee notefunktionen, og søgefunktionen (H: Ja) fordi, at der ikke er så, altså det kan man jo ikke bare 

gøre i. Hvis, hvis man sidder i eh, hvis man havde en papirbog i afsætning,  og så sidder og læser, og der ere 

et ord man ikke forstår, så skulle man alligevel til at tænde computeren og søge, og finde ud af, hvad det 

betød. Så det, det ville, det vill nok være det jeg savnede mest. 

H: Så det gør du så? Altså i papirbøger, der tænder du for, der tænder du computeren og søger, hvis det er? 

Ja 

6.55 

H: Ja okay øh, er der noget fra en papirbog, som du savner i iBogen? 

Nejeh ikke rigtig, jeg ved ikke altså, synes bare, altså jeg ved det ikke, jeg synes bare det er mere behageligt, 

måske, at sidde med en papirbog og læse, men det er jo også sådan, hvis det bare er læsning ikk, men hvis 
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der er opgaver til, så synes jeg det er klart nemmere med iBogen, meget nemmere (H: JA) og sidde og kue 

søge på de svære ord (h: ja) og skrive noter 

H: ja, for jeg havde egentlig fået indtrykket af , at (L: at jeg hellere ville have en normal bog?)ja 

Ja (H: det skriver, altså det synes jeg du skrev i spørgeskemaet, men , men(L: nå, ja, men altså det ) hvad 

mener du der så? 

Det er bare det med at der er mere behageligt og sidde og læse i en normal bog, og så eh, men, men altså 

jeg har jo, jeg har også tænkt over det siden, og  jeg har fundet ud af det er meget nemmere med en iBog, 

også fordi, at den kan ikke blive væk og sådan noget. Altså, altså, det er jo smart. 

H: Okay, så du har ændret lidt opfattelse, efter I har diskuteret frem og tilbage i klassen (Hanne 

smågriner)(L: Ja. Lidt.) måske!  

Ja lidt. 

7.56 

H: Ja, æh er der noget ved iBogen som gør at den er nemmere at anvende end en papirbog? Det har jeg 

måske spurgt om? 

Ja, sådan igen søgefunktionen og note funktionen. 

H: Ja, og den er sværere og anvende? 

Jamen, altså det er kun sværere og læse på, altså, fordi at man kan blive distraheret af andre ting på 

computeren. 

H: Er det kun fordi du bliver distraheret eller er det fordi du simpelthen får ondt i øjnene eller et eller andet 

når du læser på den 

 Nej. Det er bare fordi, jeg bliver distraheret, altså det er ikke noget med at man sidder og får ondt i øjnene, 

det synes jeg ikke. Det har jeg ikke oplevet i hvert fald. 

H: Det er ikke et problem fordi det er en skærm  

Nej 

H: Det distra, det er det der andet, der er?  

Ja 

H: Ja okay,øh, og hvad var det nu, du havde ikke, du havde ikke iPad eller tablet eller (L: nej) sådan noget, 

så du læser simpelt hen på computerskærmen? 

Yes 

H: Har du nogen spørgsmål til mig? 
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Nejj, det har jeg ikke. 

H: Så siger jeg tak Louis. 

Selv tak 
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E6 Thore 
 

(8.30 min.) 

Introduktion som ved alle. 

0.20 

H:Synes du, det er anderledes at læse lektier i en iBog end i en papirbog? 

Det synes jeg. Altså især hvis det er et eh en lang tekst, så kan det godt em , ja være irriterende at læse den 

på computeren (H: Ja), men hvis det er, altså hvis det er en kort tekst, så gør det ikke så meget, men især 

hvis det er en lang tekst i hvert fald. 

H: Du mener, de der lange sider som, som bare fortsætter(T: ja, ja ) Ja 

 

Det er også sådan mere overskueligt med sider, hvis jeg skal læse fem sider, end jeg skal læse sådan en hel, 

rulle bare ned og ned og ned og ned (H: Ja)Og så er det ikke så hårdt for øjnene, at læse i en bog synes jeg. 

H: eh Nej, du får, du bliver simpelthen træt af at læse på skærmen? 

Ja, ja lige præcis.  

H:Ja, okay, ehh (T rømmer sig), får du så lige så meget du af at læse i den her iBog som du ville få, hvis du 

havde en papirbog, tror du? 

1.05 

Nej, ikke når, ikke når jeg bliver træt i øjnene og sådan noget, så ville jeg meget hellere læse det i en bog, så 

ville jeg også forstå det meget bedre. 

H: Ja, hv hvad ville gøre at du forstår det bedre?  er det? 

Jamen det er bare, altså, det er bare altså man har altid læst i bøger og sådan noget, man har ikke læst så 

meget på computeren  med  lange tekster og sådan noget. Så, så  jamen, men, men jeg tror bare, man 

husker det bedre når det er i en bog, og eh man bliver ikke så frustreret af det, og sådan noget. 

H: Jamen gør du noget anderledes, når du læser på computeren, end når du læser i iBogen? 

Nå altså (H: end når du læser i papirbogen, undskyld) 

Emm altså om iBogen er anderledes end papirbogen(H: jamen gør du noget anderledes når du læser lektier 

ikke- at du sidder og læser på computeren ikke, men er der noget andet du, du gør anderledes?) 

1.42 
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Nej eh, men, altså, altså man kan, man ka sige en bog den kan man også selv vælge, hvor hvor tæt, tæt på, 

eller hvor langt væk den skal være, hvor computer, det kan man ikke sådan, så skal man sidde sådan 

mærkeligt for at læse og sådan noget, og sådan, det er nemmere bare lige og have en lille bog i hånden, 

eller et eller andet. 

H: Så det, er simpelthen, er det den fysiske stilling, der gør det, også (T: JA), at du bliver træt af det? 

Ja og så også at man får ondt i øjnene at det og sådan noget jo. 

1.59 

H: Ja, men hvad med, hvis du skriver noter eller sådan noget? Gør du det til bøgerne, eller læser du bare, og 

så er der læst uanset hvad  

Altså jeg skriver nogen gange noter inde i Word og så så, det kommer an på hvor vigtigt jeg synes , eh at det 

er, det jeg har læst. 

H: Men gør du også det til en papirbog? 

Ja (H: Ja) 

H: Så, så det det gør ingen forskel?(T: nej) okay, æhmmm, er det hurtigere at læse lektier i iBogen, end i en 

papir end i en papirbog? 

Nej, det synes jeg ikke fordi, fordi at, der står jo på Fronter, hvad vi skal læse i, i de andre fag, hvad sider vi 

skal læse, det er hurtigt at slå op på, det er ikke fordi det er hurtigere at gå ind på, det er lige så hurtigt at 

tage bogen frem. (H: hm) som det er at gå ind og finde der, så 

H: så det er det ikke, okay. Når du skal finde lektien i iBogen, hvad gør du så? 

Jamen så er det bare, at trykke det p, der står i øhm i, i æh Fronter, så (H: og hvad hvis jeg ikke har skrevet 

p?) Ja, så må jeg så sidde, så skal jeg så til at finde det ude i siden der, men det er jo bare lige som en 

indholdsfortegnelse, jo, det er jo ikke (H: altså det er ikke noget problem (T: Nej) og heller ikke med med 

opgaverne, hvis jeg siger løs case 8.3, så om jeg siger det eller jeg siger p335? 

Nej, men det er nemmest med med p’er, men, men der må gerne stå begge dele, men (H: Ja, okay, så du 

bruger altså også indholdsfortegnelsen (T: ja, ja) kan jeg slutte?) Ja! 

H:( med lav stemme)Ehm, det har jeg spurgt om. 

3.20 

H: Er afsætningslektierne dem, typisk dem, du læser først, eller sidst eller, tilfældigt, eller hvordan. 

Jeg plejer, at læse det der står, det det der, nej det er lidt forskelligt, vil jeg sige, altså, der er jo selvfølgelig 

nogen fag man prioriterer højere end andre, (H: hm) Øhmm Nej men det er jo vigtigt, altså ikke afsætning, 

afsætning det, det læser jeg bare hvis nu det står først på skemaet, så læser jeg bare det først.(H: ja) Men 

jeg løser opgaverne først. Der, der er nogen fag, hvor man prioriterer dem sidst i hvert fald (H: Ja) Det er 

klart. 
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H:Ja og det har du måske svært ved at sige, hvis det er afsætning, du prioriteter sidst her, når, jeg sidder her 

og lytter, æhm, men hvordan har du det med at skulle læse lektier til afsætning? Er det sådan så du tænker, 

åh nu skal jeg i gang med den der iBog, eller 

Ja, det er det(H: Er det det?)Ja, jeg ville, ville synes det var meget meget bedre hvis det var ligesom i Vø 

hvor vi har en en bog, og jeg synes det er irriterende, jeg skal til at tage, tage computeren frem, og skulle 

sidde og læse, og det der det gider jeg- så vil jeg meget hellere have en normal bog. 

H: Okay, men det kunne jo så godt være, at du gjorde det til sidst, eller du skubbede det ud, eller et eller 

andet, fordi den var, lektien lå i computeren? 

Åh åh, nej altså nej, nej, men selvfølgelig synes jeg da, det er irriterende(H: Ja)(Thore med lav stemme), at 

læse i en iBog. 

H: Okay, og den, den har lidt betydning for, hvordan du har det med at læse lektier til faget? (T: Ja, det har 

den). Kan man sige det? 

Ja (H: Ja, okay) 

4.41 

H: Æhh, hvad er det specielt i afsætningsbogen her, som du får noget ud af? Der er nogle ting, der er tekst, 

foto, figurer, modeller, videoer (T: Altså selvfølgelig.) måden det er stillet op på og så videre 

Selvfølgelig er det selvfølgelig teksten ikke, ehmm Foto deet, æh, det giver jo lidt, men det er jo ikke det 

store. ÆHh videoerne , dem dem bryder jeg mig ikke om, faktisk for det, de er rigtig langtrukne. (H: hmhm) 

Figurer og modeller, det, det er vigtigt, syn’s jeg, for det får ligesom en til at forstå, eh teksten, og ja 

layoutet har jeg ikke tænkt så meget over, men men det er vel et godt layout (H: det er jo 

indholdsfortegnelsen (T: Ja, ja). Blandt andet, og forsiden der) Men det er jo, det er jo et fint layout (H: Ja), 

og så links dem bruger vi jo ikke, jo vi bruger dem lidt jo, men ikke forfærdeligt meget, men det er også 

effektivt nok når man skal finde noget i (H: Ja) og så ordforklaring, der er ikke nok ord, tror jeg, eller 

ordforklaring er god, men altså de ord det står er gode, men, men den er dårlig at søge i. Hvis jeg nu skriver 

differentiering fx, og jeg ikke kan finde ud af at stave til det, så hvis jeg skriver, fx hvis jeg skriver diff, så 

kommer der ikke noget op, så jeg skal kunne stave til ordet fra (H: Hele ordet skal med?) ja, det er lidt 

irriterende faktisk, så (H: Ja) 

5.47 

H: Men altså det at der er billede af virksomheder, eller man ser inde i en butik, man ser en hylde eller man 

ser et eller andet, det har ikke nogen betydning, for hvordan du synes det er at læse, du lod jo til at siderne 

ku virke lange, (T: Ja), så det giver ikke et break med de der billeder eller, det gør ingen forskel? 

Jo altså det joh det gør det nok, lige, lige at man lige får en pause måske altså, men det er der jo også i 

normale bøger, der er også billeder af tingene (H: Ja) 

H: Så det er ikke noget (T: nej) Nej 
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H: æhm, nu kender du jo ikke det her fag fra en papirbog, men er der noget fra iBogen, du vil savne, hvis du 

fik en papirbog? 

Næh, ingenting (H: nej) 

H: Er der noget fra en papirbog, som du savner i iBogen? 

6.25 

Ja æhm, jeg savner bare det at have en, en bog i hånden, altså, jeg kan meget bedre lide bare princippet i 

og have det, have det i hånden, i stedet for at have det på, på på en skærm, så bare lægge, altså bare have 

det i hånden, det med man kan sidde og bladre og sidde og nulre med siderne imens man læser og sådan 

noget. Ja det er meget bedre. 

H: Okay, så du savner det der fysiske kontakt med det, du læser (T: Ja,lige præcis)Ja. Er der noget ved 

iBogen som gør den nemmere at anvende end en papirbog? 

.. ieh, jamen men altså, så skulle det kun lige være at man kan søge på det man skal, altså fx, hvis der nu 

står et link eller et eller andet. Det jo, det er en fordelfx, men ellers ellers så er det jo, ja videoer også 

måske, men ellers er det jo ikke nogen forskel. 

H: hmm. Er der så noget ved iBogen som gør at den er sværere at anvende end en papirbog …- Ja det har 

du vist sagt (T: ja) mange gange. Ehh, så du ville, ville du sige Yes, hvis jeg kom og sagde, vi dropper den her 

iBog. I får en papirbog.  

Ja men du ku jo bare gøre det at at du, du tilbød eh både iBog (H: Javel) og og eh (H: ja, men hvad ville du 

sige?) 

Jeg ville da sige mange tak, Jeg ville da gerne have den bog der i hvert fald. 

H: Og ville du så droppe iBogen eller ville du gerne have den ved siden af? 

Hmm, altså det kunne være fint, altså, det er jo kun for for videoerne (H: altså det er hypotetisk det jeg 

spørge om)ja, men det er jo kun for videoerne og linkenes skyld at man, at den skulle være der, og så kunne 

du sige sådan, at hvis I lige gider se den der video til i morgen, det har du gjort før jo (H: hmm), så kunne 

man bare gå derind og se den, så er det ikke noget problem, men så ku man stadigvæk have al teksten i 

bogen jo (H: Ja) Det ville jeg i hvert fald gerne have (H: ja, så du ville hellere have en rigtig bog)Ja meget 

gerne. 

H: ja fordi at det siger du jo også på, hvad hedder det, dit spørgeskema, at det er mere behageligt at læse i 

en bog  

Jamen, det tror jeg også jeg har sagt til ehm SWOT analysen (H: Ja, det tror jeg også du gjorde)  

H: Har du noget du vil spørge mig om? 

Nææ 
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H: Har du nu fået sagt det hele, for du lod til, at spørgeskemaet var jo udformet, sådan så du kom til næsten 

at lyde positiv. 

Ja men, det synes jeg også, da kunne man ikke rigtig eh udfolde sig negativt(H: nej ) om eh om Bogen synes 

jeg, så jo det synes jeg, jeg synes det er nogle gode spørgsmål , du har, du har stillet. (H: Ja) 

H: Okay, tak skal du have. 

Selv tak. 
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E7 Dennis  
 

(11.54 min.) 

Introduktion som ved alle. (Glemte at spørge om data og navn måtte anvendes, men har gjort det 

efterfølgende) 

0.10 

H:Du har ikke skrevet specielt meget i spørgeskemaet, du har ikke uddybet (D: Nej) specielt meget, æh så, 

så jeg har lidt ekstra spørgsmål her. 

0.18 

H: Synes du det er anderledes at læse lektier i iBogen end det er i en almindelig bog? 

Æhh ja, det er det vel, eh ja, ja det er det da(H: ja) altså, der er da både fordele og ulemper altså. (H: Ja) eh, 

altså fordele, der jo altså at når du læser, så kan du både se altså sådan uddybende forklaringer, og man 

kan se videoer og sådan(H: ja) nogen gange og man kan, altså i den stil, men så er det også en dårlig ting 

altså at man skal læse det på computeren, det er meget rarere at sidde og læse den i bogform og så (H: Så 

det vil du hellere?) Ja 

H: Bruger du de der videoer og alt det der, der er? 

Jamen, ja, ja(H: Ja), altså det kan jeg bedst lide, altså det er jo en af de helt store gode ting, for det, så 

H: Men du, du vil helst læse i en papirbog? 

Ja, det er jo altså rarere jo at gøre det på den måde jo, men det er nemmere det andet, altså med at 

transportere og alle ting så. (H: Ja, jo som I sagde SWOT analysen fx) 

H: Æhm får du lige så meget ud af a, læse i en iBog, som du gør i en papirbog? 

Altså, jo jeg ved, ja det vil jeg egentlig mene fordi, når man så sidder og læser, så er det jo meget nemmere 

at skrive noter til fordi du sidder allerede ved computeren, hvorimod hvis du skal sidde og fumle med to 

bøger eller et eller andet og så skal og skrive noter på computeren og så’n ting, så har du det hele samlet, 

så det er jo nemmere. 

H: Vil det sige, du får faktisk nemmere lavet noter når du sidder i iBogen(D: Ja) end, okay  

1.44 

H: ja .. okay… øhh så, så det bliver altså lidt anderledes det du gør, måden du læser på , kan man sige , du 

bliver pludselig mere skriftlig i din (D: Ja) måde at læse på? 

Ja hvis man læser i en bog så eh, hvad heddder det (H: Ja, hvordan gør du så?)Så skal man til altså og skrive 

det hele ind, hvorimod, hvis du ved at det kapitel eller lige den der boks eller skema der, det kan du bare 
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lige sætte, sætte ind i et et æh (H: Så du kopierer det simpelthen over?) Ja det kan man og (H: eller hvad 

hvad gør du?) 

Jamen det kommer an på altså, hvad det er, altså hvis det er et skema, eller hvis det er et screen shoot a a a 

en model , eller et eller andet eller ordforklaringer eller sådan noget, så er det jo bare lige og sætte det 

ind(H:Ja) ja 

H: Så det gør du mere når det er iBogen end (D: Ja), så du får måske lagt flere ting ind på den (D: Ja helt 

sikkert) så? 

H: Ja, får du så også noget ud af det? Altså bruger du det igen, ka du bedre huske det, når du har gjort det 

på den måde så? 

Ja, ja altså når man har skrevet noter, ja det jo klart. 

H: ja, men også hvis du bare kopierer noget over og sætter ind, så kan man sige, så har du skrevet eller det 

har du jo ikke helt alligevel. Men men det virker lige så godt for dig, eller hvordan? 

Nej men det kommer an, altså det kommer jo an på, hvordan man vil skrive noter for man kan jo både s.. , 

altså bare skrive det lange, eller, altså du kan jo kopiere en hel side, men der er også nogle bokse og nogle 

små ordforklaringer(H: Ja) og nogle små, altså hvad det er sætninger eller længere ord eller sådan noget, så 

er det hurtigere bare lige at trække det over end som det er at skulle starte helt fra bunden og sidde med 

en med en bog og så kigge og skrive. 

H: Så du bruger notefunktionen, eller laver du det i Word dokumenter(D: Nej, jeg laver det i Word) Du laver 

det i Word (D: Det gør jeg)Ja….. Så da har du styr på det der? (D: Ja) Ja 

H: Har du, har du prøvet at bruge note funktionen eller synes du? 

Nej(H: Nej) Nej. Jeg har set de andre gøre det, gider jeg ikke (H: Nej Okay.) 

Altså, det er jo lidt vanskeligt, når man har alle de andre noter inde i Word jo. 

H: Så du vil gerne have det samlet?  

Ja (H:Ja) 

H: Er det hurtigere at læse lektier i iBogen end i en papirbog? 

3.37 

Ja, det, det tror jeg egentlig det er det samme uanset, hvad det er altså (H: Ja)altså det er jo nemmere, hvis 

du også skal skrive noter, altså så går det hurtigere at læse i bogen plud altså i bogen, altså, det er jo altså 

lige hurtigt jo. 

H: Da mener du, da har du ikke den store forskel,  eller oplever du ikke den store forskel Eller(D: Altså ikke) 

oplever du ikke den store forskel? 
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Ikke i hastigheden, men det er jo stadig irriterende altså at sidde og læse på en computer, men altså alt i alt 

så gør det det nemmere. (H: Ja) 

4.03 

H: Okay får du eh, får du , ja så du får læst, du får faktisk læst lektien lidt anderledes når du anvender 

iBogen, er det sådan jeg kan tolke det? 

Ja, ja med hensyn til at skrive noter til det (H: ja. Okay) 

H: Øhm , når du nu skal finde lektier i iBogen, hvad, hvad gør du så? Det var jo her jeg skulle have haft din 

computer, men du må forklare mig det så. 

Jamen, da, altså, hm altså da trykker jeg bare det der p et eller andet ind. 

H: Ja, og hvis ikke jeg har skrevet p, men har skrevet punkt, hvad det hedder  

Så er jeg lidt ”på den”jo 

H: Er du så ”på den”(D: ja)Ja  

Fordi, altså den der søgefunktion, der er ikke altså ligesom, altså ligesom inde på Google, da kan du næsten 

skrive det på eh, altså helt forkert og så, guider den dig stadig hen til det, altså, hvorimod her da skal du 

skrive det, altså lige præcis, altså fejlfrit, og sådan som kapitlet hedder før at man finder. (H: Hmm) 

H: Så hvis jeg skriver, du skal læse om købsadfærd? 

Ja, så skriver jeg købsadfærd ind, og så ind og så kunne jeg forestille mig, så kommer der flere forskellige 

ting frem om, hvor henne i bogen, der står købsadfærd. (H: Ja og så, er det lidt besværligt at læse det hele 

eller hvad?) Ja (H: Ja) 

H: Bruger du indholdsfortegnelsen ude i venstre side, det gør du ikke så? 

5.12 

Altså, den er lidt forvirrende(H: den der da kan foldes ud?) Ja, den er faktisk lidt forvirrende(H: Okay) 

H: Æh så hvis jeg nu bare siger, du skal løse case 8.3, så ka du selvfølgelig søge oppe i søgefunktionen. (D: 

Ja) Men hvis den så ikke står der, så ka du ikke finde den? 

…… Nej altså, altså  man ka jo godt, men er jo besværligt (H: Ja, okay, så du så , de der p’er det er godt) 

H: Ved du så også, hvor du er i bogen, når du bare skriver sådan et p et eller andet ind?.. Nu er jeg på p535 

Ja altså man kan jo stadig godt søge over ind, altså indholdsfortegnelsen (H: Ja), altså hvor henne man 

er(H:Ja) så eh 

H: Jamen jeg mente, nej tænkte på om du så mistede overblikket i bogen? 

Nej ikke det store, det synes jeg ikke. 
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H: Nej, okay for det er jo et nyt fag det hele,(D: Ja, ja), så det, det kan jo være lidt svært 

H: Afsætningslektierne. Er det typisk nogen du læser først, eller sidst eller, et eller andet….. tilfældigt, eller 

tager du bare lektierne fra en ende af i Fronter, eller hvad gør du? 

6.09 

Altså det har jeg ikke, det sy, det er faktisk hip som hap, synes jeg  

H: Jamen det kunne godt være, nu siger du, at du kan ikke lide at læse på en skærm ikke, og 

afsætningsbogen den er jo, du skal læse på skærmen, så ku det jo godt være du tænker, lad mig få det der 

overstået, så kan jeg koncentrere mig om det andet, eller… du siger, det gemmer jeg til sidst, så kan jeg 

lægge mig op i sengen med computeren, og så skal jeg bare sidde og læse og så 

Jamen altså jeg plejer ikke og inddele det efter den måde, jeg plejer at se på, hvad der er, altså hvad der er 

de største lektier, og så tage man de største først (H: okay)Altså, hvis jeg har en side for i afsætning og en 

rapport for i æh spansk, så laver jeg nok spansk rapporten først. (H: Ja, men du ved jo ikke hvor mange sider 

du har for i afsætning, gør du det?) 

Jamen det står, det siger, eller det skriver du jo 

H: Oh , jo hvis jeg nu skriver p535, p536, (D: ah, ah men jeg går ind og kigger jo) Okay, så du skimmer lige 

(D: ja,  ja) og ser hvor meget er det?(D: Ja) Nå så det er på den måde ……… 

7.02 

H: Ja, okay, øhmm, hvordan har du set så, når du skal til at læse lektier i afsætning? ….Er det så du siger 

ahh, det gider jeg ikke, det gider jeg ikke, på grund af den der bog, eller det kan jo selvfølgelig være du ikke 

kan lide faget, det ved jeg jo (D: Altså nej) ikke? 

Altså, d ikk, næh det synes jeg, det syns jeg egentlig, at det virker sådan lidt mere overskueligt eller nemt i 

forhold til, hvis man, hvad hedder det, eller, altså. Hvis der nu i et andet fag hvor du har en masse bøger 

eller et eller andet, og så står der hvilke sider i de forskellige bøger, så tænker man, ejjjh det orker man 

ikke, men hvis man, eller men hvis det står i afsætning at man skal læse den og den side, nå ja man sidder 

alligevel ved computeren, så kan man ligeså godt bare lige, så det, jo det virker jo egentlig lidt nemmere 

bare lige at finde frem i afsætning. (H: okay, ja)altså 

H: Øhm, så er der de her forskellige ting man kan i denne her bog, er det eh, hvad får du mest ud af når du 

læser i den. Er det tekst, foto, er det figurer modeller, er det videoerne, er det måden den er stillet op på, 

layoutet, som gør det nemt for dig på en eller anden måde. Er det linkse’ne, er det ordforklaringerne eller 

er det bare død besværligt det hele? 

8.05 

Altså sådan, altså det jeg får mest ud af?(H: Ja) Ja altså, hvis det nu var udnyttet funktionen med videoerne 

noget mere, altså så havde den jo været nr.et (H: Du ville gerne have flere videoer?) ja, ja men lige nu, da er 

det sådan så de videoer, for det meste det er kun om en virksomhed, eller et eller andet, altså det er ikke 

så’dan direkte undervisningsmateriale(H: Nej), så hvis man nu, den altså meget af det som stod med tekst 
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lagde man det ind på videoer (H: ja)sammen med modeller hvor de forklarede i en video, så havde 

videoerne været nr. et.(H: du ville hellere have det forklaret det på den måde) 

ja, men fx vi lavede en opgave omkring flødeis, Hansens Flødeis(H:Ja)og da den video, der var det var 

egentlig mest kun om virksomheden, dens historie og sådan nogen ting, så (H: Ja)det var egentlig mere kun 

sådan hygge, at man så den(H: Ja)så det var nok mest figurer og modeller(H: Ja) ja 

H: Men bruger du så oplæsningsfunktionen, fordi, hvis du gerne vil have det fortalt frem for selv at læse, 

når du nu ikke kan lide at læse det på skærmen, så ku det jo være en mulighed! 

Næh, det har jeg ikke prøvet(H: Nej, okay, men men hvis den nu fungerede godt, så ville det jo næsten 

fungere ligesom)D: Nej, nej (H:det du stod og forklarede eller hvad?) 

Nej, der er en forskel på det man ser, video, hvor der bliver vist billeder sammen med tekst, fordi så husker 

man bedre. (H: okay) eller sammen med modeller(H: Ja), altså hvis, altså (H: Ja) ja hvis man bare læser op 

jo. 

H: Er der noget fra en almindelig bog, som du savner i denne her iBog?... Er der noget en papirbog kan, som 

du siger, det kan iBogen ikke?(D: eh) Det kunne jeg godt tænke mig? 

Nej ikke andet, den æhh, nej nu ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet, hvad hedder det, om der er sådan en æh, 

et, hvad hedder det ordregister bagved. Det har jeg ikke set.(H: Stikordsregister)Ja det har jeg ikke set.  

9.49 

H: Nej det er der jo ikke i iBogen, for det skal du søge (D: Nej) på (D: præcis), ja, men bruger du det i en 

papirbog fx (D: Ja, ja det.. hele tiden ). Så det ku du godt ønske dig lidt eller hvordan (D: Ja) 

H: Det var det der du sagde med 

Ja, altså hvord , men eller nej, det savner vi jo egentlig ikke fordi, når du, altså når man læser en tekst, så 

hvis der  står nogen svære ord, så kan du holde musen over og så kommer der en ordforklaring jo, så det, er 

jo egentlig øst på den måde jo (H: Ja) altså hvis man sku til at bladre for at finde det jo (H: Ja)så 

H: Er der så noget fra iBogen, du ville savne, hvis du fik en papirbog?..... 

10.30 

Ja, altså, hvad hedder det videoer og alle de ting eller links til andre hjemmesider eller, altså de der ting 

der(H: Ja) det er jo ligesom det der, altså er den helt store forskel, ja 

H: Jo jo men det ku jo godt være, at du siger, at det er ligegyldigt, nu har du sagt det var det ikke med 

videoerne, men , menah linksene bruger du også så. 

Ja(H: Ja), ja, ja altså(H: Ja) Det at du ikke kun har en tekst, altså fordi en bog, da skal du selv ind og prøve og 

søge på Google eller et eller andet jo, men i iBogen der, da har du det hele sådan så, der skal man gå ind og 

finde det, (H: Ja) det link eller sådan nogen ting så. 

H: Er der noget ved iBogen som gør, at den er nemmere at anvende end en papirbog? 
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… Ja, alt det jeg lige har sagt. 

H: Det var det du har sagt, ja, det er rigtigt, jeg sad lige og sov. 

H: Er der noget ved iBogen, som gør at det er sværere at anvende….. end papirbogen? Du har nok sagt det 

mere eller mindre. 

11.25 

Ja, altså lidt overskueligheden lidt, men altså med den indholds indholdsfortegnelse der (H:Ja) Så 

H: Da kan du bedre slå op i en papirbog 

Ja, Ja helt sikkert(H:Ja) 

H: Du brugte ehh, hvad var det nu, du brugte ikke tablet eller iPad eller noget vel, du læser på 

computerskærmen. 

Ja 

H: Ja, okay. Har du nogen spørgsmål til mig? 

Næh (H: Nej, men det kunne jo godt være) næ 

H: Mange tak skal du have.  
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E8 Jakobine  
 

(10.34 min.) 

Introduktion som ved alle. 

0.23 

H:Synes du det er anderledes at læse lektier i en iBog end i en papirbog? 

Ja, det synes jeg. 

H: Og hvordan? 

Æhm . Jeg synes, at når man skal sidde og læse i iBogen på computeren, så bliver man hurtigere træt af at 

lave lektier, og at altså ja, til sidst så gider man ikke rigtig, og så glemmer man hurtigt, hvad det er man har 

læst. Synes jeg. 

H: Husker du det bedre, når du læser i en papirbog? 

 Ja, det gør jeg. 

H: Hvorfor. Hvad gør du anderledes, eller hvad? 

Ehh, det ved jeg ikke. Det er nok bare det, at man, man, man sidder ligesom og holder en bog, at man har 

det sådan, og så er det også nemmere sådan lige og hoppe sådan fra side til side og sådan i forhold til, hvis 

når man skal sidde og køre ned og man bliver bare ved med at læse.  

H:Ja, så, så det virker mere overskueligt i en papirbog, er det sådan? 

Jaah  

H: Er der ikke!  

Jo jeg tror også, jo jeg tror også, det er det. Ja 

1.16 

H: Ja, men du siger med at bladre fra side til side eller sådan. 

Uhmm. 

H: Hvad er det du godt kan lide ved en bog, en papirbog? 

At det, det er nemmere bare sådan lige og sådan, okay så er jeg omme i lektier nu, så tager jeg bare lige 

bogen frem og så. Så kan man så læse og man kan sådan. 

H: Har du så computeren tændt ved siden af, eller hører musik eller et eller andet? 
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Nææh. 

H: Nej 

Jeg synes bare de fag, hvor vi sådan har en bog, det er bare nemmere, sådan lige at sige, så laver jeg bare 

lige mine lektier nu, i stedet for at sige okay så laver jeg dem senere, og så skal jeg lige tænde min 

computer, og så skal jeg lige (H: ja) og så kan man ikke bare lige sådan, altså jeg kan godt lige, hvis det er de 

der læselektier så,n, så bare lige om aftenen hvor jeg er lige ved at gå i seng laver man dem derovre, men 

det kan man ikke rigtig med sin computer. 

H: Det bliver lidt mere besværligt på den måde? 

Ja 

1.58 

H: Ja. Okay. Øhmm hvordan gør du, når du læser afsætning så, typisk? 

Jamen, så læser jeg det jo alligevel, selvom jeg synes det er irriterende (her griner vi begge) Men jeg synes 

bare, at man man glemmer meget hurtigere, hvad det er man har læst, når man skal læse det på 

computeren. Og så bliver man træt og så’n 

H: Og så pludselig sover du? 

Ihh 

H: Skri, skriver du noter, når du når, når du læser i afsætningsbogen? 

Altså, hvis det er noget, hvor det er vi skal tage noter, så, så gør jeg, men så laver jeg det over i Word (H: Ja, 

nej) Så jeg bruger ikke det derinde. 

H: Men det er jo sjældent, jeg siger I skal tage noter (J: umm) Det er jo som regel kun ved opgaverne(J: Ja) 

Gør du det af dig selv? 

Neej 

H: Nej, hvad med de andre bøger, altså i de andre fag, hvis ikke du har fået at vide du, gør du det så der? 

Neej, ikke hvis jeg ikke har fået at vide jeg skal, (H: okay)det kommer an på an på hvad, dette er man læser 

fx 

H: Ja!... Så, Så på den måde er det altså ikke anderledes?  

Nej  

H: Der bliver ikke skrevet noter, uden der er bedt om det.  

H: Er det hurtigere at læse lektier i iBogen? (J: Neej) end i en papirbog? 

Nej 
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3.03 

H: Er det langsommere, eller 

Æhh, ja det tror jeg faktisk det er, fordi i en lad os så sige en papirbog, så er det nemmere sådan lige, hvis 

det ikke er sådan, hvis du lige når til et sted, hvor det ikke er sådan helt vildt vigtigt, så er det nemmere, 

sådan lige og skimme det igennem og sådan noget. Det synes jeg ikke man ka på en computer. Så ’d 

H: Så det læser du dybt og grundigt, eller bliver det hele bare skimmet? 

Nej, men så bliver det, nej men så er det jo det, så, så bliver man nødt til sådan at koncentrere sig mere, for 

så er det også fordi man sidder og kigger på en skærm, og så’n noget, og så nogen gange så kan det godt 

synes jeg, så flyder linjerne lidt sammen og sådan noget, og så(H: hmm) ja 

H: Okay.. øhmm…. Når du så skal finde lektien i iBogen, hvad gør du så? 

Så går jeg op og skriver det. 

H: Så du skriver p et eller andet! 

Ja   

H:Ja. Hvad hvis jeg har skrevet at du skal finde noget om…………… købsadfærden? 

Så skriver jeg købsadfær (H: I søgefeltet?) Ja 

H: Bruger du indholdsfortegnelsen i iBogen? 

Altså det, der står ude til venstre? 

H: Ja det er jo sådan en slags indholdsfortegnelse(J: ja) Jeg ved ikke hvad du vil kalde det? 

Det gør jeg også. Det synes jeg egentlig det er nemt nok at finde ud af. 

H: Ja, men du skriver alligevel, hvis jeg siger, hvis jeg nu skriver punkt 9.0 til 9.5 

Nej så går jeg bare ud og kigger 9.0, 9.5 

H: Så så kigger du der(J: Ja, ja) Hvis jeg nu ikke havde skrevet punkterne, men har skrevet, det handler om 

købsadfærden? 

Hvis det ikke lige er en af de hovedoverskrifter, der står derude, så går jeg bare op og skriver den (Jakobine 

mumler) 

H: Okay. Og og det vil sige, du prøver at folde indholdsfortegnelsen ud først, eller går du til søgefeltet med 

det samme? 

4.31 

Jeg går til søgefeltet.(H: den nemme, den nemme) (begge griner lidt) 
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H: ehmm, hvad så med opgaver? Hvis jeg så siger find case 8.3 og løs den. Hvor vil du så finde den henne? 

I Indholdsfortegnelsen 

H: Ja. Okay 

H: Afsætningslektierne. Er det så nogen du læser sidst eller først, eller tilfældigt eller efter hvordan de står i 

Fronter? 

4.59 

Æhh, det, det er forskelligt. Det kommer an på, hvor mange lektier man har for og sådan hvad man, 

ligesom, prioriterer, der jo nok er vigtigst (H: Ja) Hvis jeg fx har en ehh, hvis jeg har en aflevering og ehh en 

masse til samfundsfag også, som jeg ved vi skal ehh fremlægge dagen efter, og sådan noget. Så er det jo 

klart nok, så vil jeg lave det først. 

H: Men hvis du nu kun har læselektier for i alle fag. Er afsætnings så noget af det, du siger. Det tager jeg lige 

først, eller nej det gemmer jeg altså til sidst eller…… 

Thii, det er forskelligt. Det det kommer an på om jeg har min computer tændt. For hvis jeg har den tændt, 

så laver jeg det med det samme. Hvis jeg ikke har den tændt, så læser jeg det jeg har lige ved hånden først, 

og så laver jeg det til sidst. 

H: Så det er mere om den er tændt eller ej?( J: Jaah) bliver du så distraheret når du læser lektier på 

computeren. Mere end når du læser i en papirbog? 

Jaah  

H: Hvordan? 

Tja, så har man nettet åbent, og så, ja så er der alle mulige andre ting også og sådan noget. 

H: Okay –øhm Hvordan har du det med når du skal til og læse lektier i afsætning? Åhh, nu skal jeg til det der 

eller.. Yes? 

Jeg har det lidt æv (H: he he) men det er fordi jeg synes det er så irriterende og sidde og læse på 

computeren. 

H: Okay 

Men jeg har overvejet det lidt det der med at få den til at læse op. 

H: Ja; du har bare ikke lige taget dig sammen til at prøve det? 

Nej fordi at, jeg havde egentlig glemt, at man kunne, sååe jeg ka, jeg kan ikke engang huske lige i hovedet 

nu, hvordan det er man får den til det, og sådan noget, og så, men det er jo bare lige og finde ud af det. (H: 

Ja) 

Så kan det godt være det blev lidt sjovere. 
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(Der grines lidt) 

H: Det ved man jo aldrig. Det ved man jo aldrig. 

6.39 

H: Er der nogen af de her ting som du æhh får noget ud af, som du specielt får noget ud af, det er jo tekst, 

måden det er formuleret på, foto, figurer, modeller videoer, måden det hele er stillet op på, altså layoutet, 

links, ordforklaringerne? 

Ehh. Jeg bruger i hvert fald mode, de figurer og modeller der er, dem bruger jeg meget. Øhmm også det når 

vi selv skal lave noget, så går jeg ind i, altså, hvad hedder det, ind iBogen og henter dem frem og så tager 

dem over i Word.(H: Ja) Og ehh, det er også tit de der, altså med ordforklaringer, da mener du de der altså 

ord der er markeret hvor man kan holde pilen over ik også (H: Ja), dem syns jeg også jeg bruger sådan 

rimelig tit faktisk. 

H: Ja, Så ehh notefunktionen, bruger du den. Den har jeg så ikke nævnt der (på papiret), men bruger du 

den? 

Nej 

H: Jeg tror du sagde Word, du tog det over i Word. 

Ja, for så har jeg ligesom samlet, i stedet for jeg kun har det et sted jo.  (H. Ja)og sådan 

H: Ja, så du gemmer, du, du bruger slet ikke notefunktionen? 

Kun hvis det er sådan en lille opgave, som alligevel kun er tre linjer, så det ikke 

H: Så kunne du finde på det? 

Ja (H: Ja) Sådan noget, der ikke skal gemmes. 

H: Okay. Æhm nu kender du jo ikke til det her fag fra en papirbog, men er der noget fra iBogen, som du ville 

savne, hvis du fik en papirbog? 

7.52 

Det er nok søgefeltet (H: Ja) Ehmm, ja så er det også så nemt at få ehh modellerne over i Word (H: Ja)Og jeg 

ved ikke. Altså ordforklaringen, man ku altid, de vil jo nok være der, dem ku man da godt lave alligevel. 

Ehmm jeg synes, så er der måske også de der videoer, det er ikke dem jeg så’n bruger, så’n mest, men hvis 

der er en eller anden opgave, hvor, hvor det, ja der er et eller andet, der skal forklares, eller man skal finde 

ud af noget specielt om en eller anden virksomhed fx, så er det meget rart, at der er lidt video med nogen, 

der snakker om det. 

H: Ja, okay. Er der så noget fra en papirbog, som du savner i iBogen?...  Altså noget af indholdet. 

Neej, ikke hvis det kun er indholdet. 
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H: Nej Okay,hvis det ikke kun er indholdet, hvad så 

Hmm, Jeg savner bare at det er så nemt, altså så’n bare lige og tage sin bog frem (H: Ja.) Det der med at 

sidde med den i hænderne) Ja, sidde med den, og det, det bliver så meget nemmere, og læse lektier. 

H: Okay, ja. Er der noget ved iBogen som gør, at den er nemmere at anvende end en papirbog?.Det har vi 

vist haft, har vi ikke det? Er der noget.. 

Det er jo bare det, det er jo næsten det samme som det jeg ville savne jo… 

H: Ja og ehh . Er der noget ved iBogen, som gør at den er sværere at anvende end en papirbog………..det har 

vi vist også haft. 

9.20 

Jeg synes det er irriterende at sidde og læse på skærmen. 

H: Ja. Okay, jeg tror vi har været igennem. Jeg skal lige se herovre. Du havde en iPad. Bruger du iPad’en når 

du laver lektier? 

Nejj 

H:Nej. Havde du overvejet at prøve og bruge den når du skulle læse? 

Neejj, det har jeg ikke lige overvejet. 

H: Nej, men det ku være fornemmelsen blev anderledes. 

Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. (H: Nej) 

H: Nej, men det skal jeg ikke bestemme, Det var bare lige et forslag. Æhh. Har du nogen spørgsmål til mig? 

……..Nej det tror jeg ikke. (H: Okay) Skal vi have iBøger alle tre år? 

H: Ja, det er meningen.(J: Ja okay) Det er meningen, æhh men nu må vi jo lige se, hvad der her, det ender 

med. Om det kan suppleres med noget andet. Jeg kan ikke love jer noget, men ah 

Det er også bare lige for at vide.  

H: Ja, det er det der er lagt op til. Det er faktisk det I har fået. 

Okay, så tre år: 

H: Så, så siger du, så skifter j g til en anden klasse, så jeg kan få en papirbog. Er det, er det (J: Nej) så grelt 

eller hvad? 

Nej det er det ikke. 

H: Nej, ja det ved jeg jo ikke. 

Så kommer der bare nogen andre ting med, som jeg ikke gider (Jakobine griner lidt) 
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H: Nå okay. Så du tager det, som det er. 

Ja 

H:Tak skal du have 

Tak selv 
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E9 Mathilda  
 

(12.45 min.) 

Introduktion som ved alle. 

0.22 

H: Du kom nogle måneder inde i skoleåret, (M:  Ja)  øhh,hvordan var det at komme ind i en klasse, hvor 

man havde sådan en bog der? 

ØHm jeg synes det var anderledes, (H: Ja)og i starten havde jeg også mange problemer med det, det ved du 

også godt,(H: Ja) vi var nede med alt det der(blandt andet noget med e –nøgler), æhmm og jeg synes det 

var lidt svært at finde rundt i fordi jeg jo ikke fik så’n samme sådan at vide som, som de andre gjorde, (H: 

Nej)så jeg skulle sådan sidde og snakke så’n med siddemakkeren om, hvor jeg lige skulle gå hen og, der gik 

lang tid før jeg ku finde ud af at jeg kunne søge på alt det der, du ved med de der tal (H: Ja) og sådan noget. 

Øhmm og det var også rimeligt forvirrende i starten, men man har jo vendt sig til det nu her. 

H: Så du fik hjælp af dine kammerater simpelthen. 

Ja (H: Ja) 

H: Okay, så vender vi lige tilbage her. Synes du så det er anderledes, at læse lektier i iBogen end i en 

papirbog? 

1.10 

Jeg synes at det er ..anderledes på den måde, at jeg ikke får helt så meget ud af det, som jeg gør hvis jeg 

læser en bog.(H: Okay) 

Øhm, det har jeg også den der artikel om, hvor der står at eh det ødelægger indlær, Indlærningen fordi man 

glemmer, hvad du har læst på computeren i forhold til, hvad du har læst i bogen. 

H: En artikel er det, hvor? 

Den er lige her. 

1.31 (Mathilda viser på computeren) ”Skærmlæsning ødelægger indlæringen”  

http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1937498.ece 

H: Så den har du fra (M: Ekstra Bladet), ja så kan jeg selv gå hjem og se den (M: Ja) 

H: Er det en ny en du lige har fundet? 

ØH ja, den er fra den 15. marts. 

H: Okay, og og, da siger du, du læser den artikel, siger du så eller hva? 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1937498.ece
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Ja fordi, der står meget med at ehh, at der går meget tabt, hvis du læser det på en skærm i forhold til, hvad 

du læser på i en bog og sådan noget, og det har jeg også sådan selv følt, at nogen af de der gange hvor vi 

har haft lektier for, så bliver jeg nødt til, at læse det måske tre gange før jeg overhovedet ku huske det 

hele(H: Ja ) I forhold til hvis jeg skulle læse det i en bog, så ville jeg kun læse det en gang. (H: Okay) 

H: Øhmm, men det vil altså sige, er det, er det selve det at læse det, eller er det fordi du gør på en anden 

måde. Altså skriver du noter eller hva (M: Ja, ja) hvad gør du når du laver lektier? 

Jeg skriver jo noter efter, altså det gør jeg jo lige meget hvad jeg læser (H: Okay), så skriver jeg noter ned på 

en blok. Øhmm, men jeg tror det er mere det der med, altså jeg kan jo godt finde ud af, når det er opgaver, 

og sådan noget vi bare skal skrive, men lige så snart det er selve læsningen, der foregår på computeren, så 

bliver det sådan mere at, at sååå har jeg måske lige læst et stykke og så kan jeg egentlig ikke huske, hvad 

jeg har læst i det stykke, og så bliver jeg nødt til og læse det igen for, at ku skrive noter. 

H: Okay. Så du bruger ikke notefunktionen i i bogen. 

Nej  

H: Nej. Hvad dine noter, har du så dem liggende håndskrevne eller lægger du dem ind elektronisk eller hvad 

gør du med dem? 

Altså jeg har dem liggene håndskrevne så’n et år (H: Ja), og så når det så er sommerferie, så lægger jeg dem 

altid ind på min computer, så jeg har dem gemt, så jeg ikke smider dem væk. 

3.00 

H: Skanner du dem så ind, eller skriver du dem ind? 

Jeg skriver dem ind. Ja 

H: Hold da op. (M: Ja)Så får du repeteret den vej rundt. (M: Ja)Det kan jo være en god måde at gøre det på. 

En rigtig god måde, men det er da et stort arbejde og gemme det hele til. 

Ja meget, men æhh jeg har bare sådan en blok, så det eeeeh går hurtigt nok 

H: Det er så din måde(M: aA) at gøre det på, og det fungerer for dig? 

Ja, jeg er altid gjort, at jeg skriver ned, og så ind bagefter (H: Ja) 

H: Så altså, du får ikke (med tryk på ikke) lige så meget ud af at læse i den her bog? 

Nej 

H: Nej, æhmm, altså så har jeg måske fået lidt svar på det, men hvordan gør du, når du læser lektier i 

afsætning? 

Æhmm, jeg sidder bare med computeren og så læser jeg det, og så skriver jeg jo ned, (H: Ja)sådan øhmm, 

og jeg sørger meget for, at jeg skriver mine egne ord ned, så jeg ikke bare skriver af, hvad der er, så jeg 

ligesom selv får det vendt inde i hjernen til okay, hvordan vil jeg formulere det her (H: Ja). 
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H: Men så det næste spørgsmål. Er det så hurtigere at læse lektier i en iBog? 

3.52 

Neej, det synes ikke (H: Det er det ikke), men altså det er heller ikke sådan jeg tænker, okay det kommer 

bare til at tage 4 timer at læse det her. Men jeg kan godt mærke, at jeg bruger, altså jeg bruger længere tid 

på forståelsen og for at få det ind i hovedet, end jeg ville gøre hvis det var en bog. 

H: Det gør du? 

Ja 

H: Okay, æhhm. Ja om du får læst ja jeg prøver at spørge alligevel. Får du læst lektien på en anden måde 

når du anvender en iBog? 

Ieh , neej, jo jeg tror måske jeg lægger mærke til nogle andre ting, men det er ikke så’n at det er 

betydningsfulde ting. Men at jeg ligesom så’n kommer til at kigge meget mere på, hvordan de har sat deres 

komma fx, altså i forhold til hvis det var i en bog. (H: Ja) Ja. 

4.34 

H: Nå så, så du læser det grundigere måske næsten? 

Ja, men det tror jeg også jeg bliver nødt til, for at sådan få det ind i hovedet………. 

H: Okay, det var lidt anderledes jo. Æhmm, når du såå skal finde lektien i iBogen, hvad gør du så? 

Æhmm, så skriver jeg de der tal ind (H:Ja), men det gjorde jeg ikke i starten. Så sad jeg så’n og søgte, du ved 

her ude, ved den her(H: Ja ude) Ja, så det tog lang tid. Men nu her så er det jo bare lige og skrive det ind. 

5.00 

H: Og den der ude (Hanne peger på indholdsfortegnelsen) Jeg ved ikke, hvad vil du kalde den der ude? 

Eh indholdsfortegnelsen eller sådan noget, altså hvor jeg ligesom kan se, hvad det er for noget. 

H: Hvorfor brugte du ikke ordet indholdsfortegnelse i første omgang? 

Fordi jeg føler ikke at det så’n. (H: Nej) Jeg føler det er sådan, måske sådan nogle overordnede punkter, 

men altså , jeg kan jo godt se det er en indholdsfortegnelse, men jeg føler, at det er sådan lidt mere 

indviklet indholdsfortegnelse, end hvis det var i en bog (H: Ja) 

H: Er det fordi den folder sig ud, eller hvordan? 

Ehmm jeg ved ikke, det er fordi. Ehh jaaa,… jeg synes det her med at du ligesom  

 5.35 (Mathilda viser på computer) 
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Ska til og gå ind og trykke på så’n, altså her,for du ligesom at kan se, hvad der er inde under det her. Det 

synes jeg gør det meget forvirrende(H:Ja) i forhold til, hvis det var en bog, så ville det jo bare stå under, 

uden du skulle trykke selvfølgelig. 

H: Ja, så, så det er forvirrende, der ikke står så meget, så du ved ikke, hvad der er. 

Ja, lige præcis.(H: Okay) 

5.55 

H: øhmm… Men du kan så godt finde det ude i siden? 

Ja, ja (H: hvis ikke jeg har skrevet nummer) Ja, ja. Så, ja så går det jo, men det tager bare længere tid at 

finde det. 

H: Ja, og søgefunktionen, det var den du sagde, den blev du først klar over et stykke hen (M: Ja) 

H: Ja, det er så mig, der skulle have gjort det lidt bedre der. (Mathilda griner lidt) 

H: Øhmm, når du så skal løse opgaver i iBogen. Hvad gør du så? Hvis jeg siger du skal løse case 8.3 (M: Ja), 

og kun siger det, hvad så? 

Jamen så går jeg bare ind og finder 8.3 og så tager det der står og så kopierer det ind i Word, og så 

H: Hvo’n, hvordan finder du, den så, hvis jeg kun har sagt, det er case. 8.3. Kan du så finde den? 

Det ved jeg faktisk ikke om jeg ku 

6.34 (Mathilda prøver på computeren, og går ind i indholdsfortegnelsen) 

Jo, så ville jeg jo gå ned her … 8, 3 ja her.  Så jeg tror jeg ville trykke sådan lidt rundt omkring, indtil jeg fandt 

noget, der lignede, altså (H: Ja) ja og finde det. 

(På dette tidspunkt har hun fundet case 8.3 i iBogen)  

H: Okay, så, hvis ikke du får nummeret oppe i, til at skrive oppe i til at skrive op i hjørnet der (søgefeltet), så, 

så tager det lidt længere tid.(M: Ja) 

Ja lige præcis (H: Ja) 

.. H: øhh, uhmm, .. ja, hvordan bruger du bogen , når du skal løse opgaver i afsætning? Du var ved at 

forklare det, da jeg afbrød dig. 

7.01 

Æhh, ja, jamen det er det der med, at jeg, hvis vi nu har sådan en opgave med , så kopierer jeg det ind og så 

sætter jeg det ind i Word fordi.. ellers kan jeg ikke finde rundt i det. Æhmm og så bruger jeg egentlig ikke så 

meget bogen mere, så kigger jeg på mine noter, hvad jeg har skrevet til det. 

H: Da bruger du de håndskrevne noter simpelthen! (M: Ja) 
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Ja 

H: Hvor, hvor skriver du så løsningen på opgaven på.. 

Det skriver jeg på Word.  

H: Den har du der, så du har dine opgavebesvarelse liggende elektronisk. 

Ja og så mine noter i hånden (H: ja. Okay) 

7.28 

H: Afsætningslektierne, er det så dem du læser, typisk først, eller…… sidst eller hvordan? Kan du sige noget 

om det? 

Jeg læser det faktisk sidst, fordi jeg tager altid det svære først fordi, altså jo jeg føler også, at det godt kan 

være svært i afsætning, men jeg føler, at jeg har lidt lettere ved det end nogen andre fag. (H:Ja). Så jeg 

ligesom ved, at okay, så er jeg kommet igennem de svære, så er der jo kun det lette tilbage. (H: Ja) 

H: Så selvom det skal foregå på skærmen, og det er lidt besværligt, som du sagde før,(M:Ja) Så er det 

alligevel at opfatte lidt som det lette (M: Ja) eller 

Ja altså i forhold til fx spansk, hvor jeg også kom ind senere end de andre. Da er der nogen ting, som jeg 

også bliver nødt til at hænge mig på. Ehmm og det bruger jeg, det altså det jeg går i gang med først fordi, så 

er jeg sikker på, også i min situation, at jeg får det lavet, øhmm i forhold til, hvis det nu var noget VØ, som 

Søren har sagt jeg ikke behøver, at lave. At så sætter jeg det til sidst, så jeg ved, at jeg får alt det jeg har 

samvittighed til at skulle lave, får jeg lavet først. 

H: Ja. Okay. Så så altså du har det måske egentlig. Altså, det der med, hvordan du har det med at skulle 

læse afsætning, det er vel sådan ok så (M: Ja, ja det ) eller hvordan? 

Det er overhovedet ikke noget problem (H: Nej), men jeg tror jeg ville have det bedre med det, hvis det var 

på en bog, men det er ikke fordi, at jeg føle,at det er en kamp. (H: Nej) 

8.48 

H: Øhmm, så hvis. Nej jeg spørger lige om det andet her først. Øhmm har iBogen betydning for, hvordan du 

har det med at læse(med tryk på læse) lektier til faget? Du har svaret lidt på det. 

Nejj, altså, det er jo ikke fordi jeg føler, der er noget i vejen med at læse det (H: nej)Øhmm, men som sagt 

så vil jeg hellere have det på en bog. (H:Ja) 

H: iBogen har jo en hel masse forskellige funktioner, og der er nogen af dem her (viser ark, se bilag E2) 

tekst, foto, figurer, modeller, layout, links, ordforklaringer (M: Ja) Æhmm, hvad er det specielt i bogen, som 

du får noget ud af? 

Øhmm ordforklaringerne får jeg meget ud af (H: Ja) øhmm ihvertfald også i starten, da jeg lige kom ind i 

faget og sådan noget, der brugte jeg det rigtig meget (H: Ja) Øhmm, og så synes jeg også, det er rart nok, at 

det sådan er sat op på samme måde, så’n, altså hele vejen igennem, så man ikke sådan skiller fra kapitel til 
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kapitel, som man gør i nogen af bøgerne. Så her der ved man ligesom okay, så kommer der lige et 

eksempel, og så bla bla bla. Så man ligesom ved hvordan det foregår i selve, i hele bogen. I forhold til, jeg 

havde en bog ude på gymnasiet, hvor det ene kapitel foregik det på den ene måde, og den anden kapitel 

foregik det på en tredje måde, altså så det gjorde det mere forvirrende, så  her har de i hvert fald gjort det 

sådan, at man kan finde ud af det. 

H: Altså en ensartet struktur i måden, man gennemgår det på (M: Ja) 

H: Ja. Okay. Hvad med, altså også teksten sagde du, den var , det gjorde det svært, me det var skærmen? 

Ja (H: Ja) 

H: Foto, billeder, figurer, æhhm 

10.16 

Æhmm, modeller, dem bruger jeg også meget (H:Ja), æh men ikke sådan foto som sådan, du ved, hvis der 

lige holdt en bil eller sådan noget, men (H: Ja) modellerne bruger jeg 

H: Så, så i princippet kunne de pille billederne, fotoene ud (M: Ja) af, så læste du det alligevel, og forstod 

det lige godt. 

Ja 

H: Okay. Æhmm..er der noget fra  iBogen, som du vil savne, hvis du får en papirbog? 

10.42 

Nej, det er der ikke fordi, de ting der med links og videoer og sådan noget. Det er ikke noget jeg bruger i 

iBogen, så jeg vil alligevel ikke sådan. 

H: Nej, men hvad med ordforklaringerne så, dem brugte du jo, sagde du eller hvad (M: Ja). Var det kun i 

starten eller hvad? 

Jo, jo, dem bruger jeg, men det kan man jo også godt få i bøgerne, altså (H: Ja)Det er der i hvert fald i vore 

VØ bøger (H:Ja) Der er der jo ordforklaring. 

H: Så det vil ikke gøre dig noget at skulle finde dem et andet sted? 

Nej, overhovedet ikke. (H:nej) 

H: Okay, er der noget fra papirbogen, som du savner i iBogen? 

Jeg savner den der indholdsfortegnelse, med at det er lidt mere såddan (H: Ja), at man ka se det lidt 

anderledes end man kan her på iBogen.(H: Ja) Men ellers ikke. 

11.19 

Er der noget ved iBogen, som gør at den er nemmere at anvende, end en papirbog? 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

E9 Side 7 af 7 
 

Ee den er jo lidt nemmere at komme til fordi, man altid har sin computer på sig, (H: Ja) æhh, men det er 

ikke så’n at jeg tænker, at det vil være vildt meget sværere, at have en bog, fordi det har man jo også vendt 

sig til, at man har i alle andre fag (H:Ja) Så , ja. 

H: Er der så noget ved iBogen, som gør at den er sværere, at anvende end en papir bog. 

 Eee, det er det der med at den ligger på nettet, at du bliver så nemt distraheret, af alt muligt andet, og at 

du skal have adgang til nettet, og aa altså, de er mange ting, så hvis nettet lige er gået ned en dag, så, ja så 

ka du bare ikke lave lektier (H:Nej) 

H: Men hvis nu så altså nettet fungerer, osv. Er der så noget der gør den sværere at anvende? 

Nej altså ikke sådan, det er jo kun det uden om, der gør det svært, altså det der med at det er på nettet, 

(H:Ja) men ikke selve bogen som sådan. 

H: Nej der var så det med indholdsfortegnelsen, som du nævnte(M: Ja) me ellers.. 

Ja, men ellers ikke. 

H: Æhmm, så kan jeg ikke lige huske. Anvender du en iPad eller en Tablet? (Hanne mumler, og leder i sine 

papirer) 

12.29 

Det gør jeg ikke. 

H: Altså du har en? 

Min papfar har en, (H: Ja) men (H: Men det er ikke sådan, så du bruger den?) Nej overhovedet ikke. 

H: Nej, men det kunne godt være at du brugte den til at læse på engang imellem! 

Nej overhovedet ikke. (H: Nej) 

H: Har du nogen spørgsmål til mig? 

Næ 

H: Så siger jeg mange tak 

Det var så lidt. 
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E10 Nils 
 

(10.27 min.) 

Introduktion som ved alle. 

0.15 

H: æhhm. Du sagde i spørgeskemaet, at du har gået i en i klasse, hvor I kun har haft iBøger (N: Hmm)Har 

det været en hjælp for dig, når du så fik afsætnings iBogen. 

Altså det er jo ikke på helt samme måde jo, for det var på en, på en iPad, og det var heller ikke helt de 

samme bøger, mange af dem det var faktisk bare nogen der var skannet ind, så det var faktisk bare bog på 

en iPad uden alle de der funktioner, der, men der var nogle enkelte, hvor vi havde de smarte funktioner, så 

ehhh, jeg ved ikke om det har været en hjælp som sådan. 

H: Nej 

Men ehh, meneeh, men jo jeg har jo vendet mig til ehh og ha det, og derfor synes jeg heller ikke, det er 

noget problem. 

H: Nej , og så det at den er anderledes og den ka en hel masse (N: ehh), det er så kun et plus eller hvordan? 

Det er bare et plus(H: Ja) 

H: For du var meget begejstret, jo. 

Ja, jeg kan godt lide den(H: Ja) 

Jeg ville gerne have alle bøgerne var såd’n (H:Ja), fordi så skulle man jo kun have en computer med eller en 

iPad med (H:Ja) 

H: Okay. Synes du det er anderledes, at eh h læse lektier i den her, end det er at læse i en papirbog? 

Ja, man skal sidde, man ka ikke bare ligge i sin seng, sådan rigtig æhh, æhh. Man skal ligesom sidde op, før 

man forstår det og man ka også nemt blive distraheret af andre ting (H: Ja)Æhh Facebook, og sådan nogen 

ting. Det er jo nemt lige og åbne ehh, når man sidder derhjemme og læser (H:Ja), men eh, nej det er ikke så 

slemt. Men jeg kan godt lide det der med, med at man fx kan se billeder, hvor der så står billedtekst til og 

man kan åbne en video og såd’n nogen ting. (H: Ja)  

H: Så bogens funktioner, der, dem er du glad ved (N: Ja) Ja. 

H: Men det vil sige når du læser lektier, så kunne du godt finde på at læse det i sengen, og da, da ødelægger 

den bog det for dig eller, hvordan? 

Jaahh, ellers så finder jeg bare en anden måde og læse på (H: Ja),.. så 

H: Okay. Ehhm. Får du lige så meget ud af det og læse i den, som du får i en papirbog? 
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Ja, det syn’s jeg (H:Ja) hmm 

H: Også, hvordan gør du når du læser afsætning? 

…….. 

Hvad jeg gør? (H: Ja) 

H: Så sætter du dig hen ved skrivebordet og starter computeren, eller er den startet, eller hvad gør du? 

Åh, men altså det. Mac Book, der er jo lang batteri tid på, den er stort set altid åben(H: Okay) Ja. Jeg har 

sådan en Macbook Air, den kan holde strøm i en måned eller, sådan noget,  uden at den, så je åbner den 

bare op og går ind på Systime, og så læser jeg det bare, og så kan jeg, så skriver jeg nogen noter til, hvis det 

er. 

H: Bruger du note(N: Ja) funktionen så?  

Den er god (H:Ja) Ja, og den er også god til at svare på opgaverne, fordi så ligger opgaverne sammen med. 

H: Så du har alt dit materiale liggende inde i bogen kan man(N: Hmm) sige? (N: Ja) Ja så du udnytter du. 

2.34 

H: Æhmm, så det vil sige, du gør det anderledes end når du læser i en papirbog? 

Ja 

H: Hvad gør du?(N: Ja, der kan jeg jo ikke skrive i bogen jo.) Nej, hvad skriver du så ikke noter eller (N:Jo,jo) 

sådan noget? 

Så, ejj nogen gange så gider jeg ikke og skrive noter til fordi, så er det for bøvlet og sidde med begge ting, 

både en bog og computer. Men ellers så hvis jeg gør, sååh, så skriver jeg noter. 

H: Vil det sige. Du er mere oplagt til at skrive noter, når du har iBogen? 

Ja 

3.02 

H: Okay, øhmm, er det hurtigere at læse lektier i den der (iBogen)? 

Ja, fordi, man skal ikke lede efter bogen. (Nils små griner) Og sådan, du skal ikke til at slå op på siderne, og 

så’n ting, du har det hele, du har en ehh, hvad hedder sådan noget, en indholdsfortegnelse, der er nem og  

og finde rundt i 

H: Så det vil sige, du bruger indholdsfortegnelsen, når du. (N: Ja) finder rundt? 

Ja Jeg kan godt lide det der, for ellers skal man frem i starten af bogen, og så finde hvilken side det, og så 

tilbage, her kan du så bare lige hurtigt ehh. Lige trykke del fire er vi i gang med (H: Ja) 

3.30 (Nils viser på computer) 
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Og så finder du bare lige, nåhh okey, det er det der , og så går du bare videre (H:Ja) og så er der opgaver i 

bunden, (H:Ja) det er meget smart, for lige at runde kapitlet af. 

H: Så du bruger ikke sideid’en så meget? 

Neej, men det fungerer ikke rigtig  syn’s jeg ikke, (H: Nej) ehmm fordi det er bøvlet at du, det er så’n nogen 

3.51 (Nils viser på computer) 

Fx, så kan jeg skrive p345 (H:Ja), og det aner jeg jo ikke, det, så skal jeg jo vide det på forhånd, hvad den går 

ind på (H: Hvis du ved præcist, hvad det er) Ja så er det jo fint nok, men alligevel ikke, det burde bare være 

og se opgaver og cases, så burde jeg bare kunne skrive… (Nils tøver med at skrive) eller hvis kapitel tre fx 

(Nils taster, og noget kommer frem på skærmen) Nå , okay, men det er tit, hvis man ehh, hvis man skriver et 

ord fx ehhe, så, så er der ikke nogen ting. Nu får jeg bare en anden indholdsfortegnelse her. 

H: Der fik du hele indholdsfortegnelsen til (N: Jamen den har jeg jo stadigvæk der (Nils peger på den 

oprindelige indholdsfortegnelse) Jaaaaae 

Så det er jo ligegyldig (H: hmm) 

H: Og så skal du så tilbage igen, det er så lidt bøvlet måske: (N: Hmm  .. ja) 

4.38 

H: Men du har oplevet, når du har sku søge ord, så har den ikke ku ehmm finde det 

Ja (H:Ja) Så det er lidt bøvlet, det er meget fedt, der er en søgefunktion, men det fungerer bare ikke (H:Ja). 

H: Øhm, ja og det var det med casene, det har du sådan set vist, har fortalt det… Æhh afsætningslektierne, 

er det typisk dem du læser først, eller sidst eller.. tilfældigt eller, ku du sige noget (N: Det er tilfældigt)om 

det? 

Lidt tror jeg (H:Ja) Det kommer an på… hvad jeg ellers har den dag..(H:Ja, men det kunne jo godt være, du 

sagde, iBogen, yes den kaster jeg mig lige over først.) 

Nej det er bare tilfældigt (H: Nej sådan er det ikke) (begge griner lidt) 

HH: Så, så det der med, hvordan har du det når du skal læse afsætningslektier? 

Det er fint nok. 

H: Det ehh, der er ikke noget så du siger øv (N:næ)eller yes eller.. 

Nej så, jeg synes heller ikke det er sådan et specielt svært fag, altså det er nemt nok at sætte sig ind i (H:Ja)i 

modsætning til matematik, det er jo.. 

H: Så det er ikke noget problem for dig at læse på skærmen (N: mm,mm)mm 
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H: Og de her funktioner, man kan bruge i bogen, tekst foto figurer, modeller. Du har været lidt inde på det. 

Det var noget med layoutet(N: mmm) Ja.. at var det godt nok? Altså, det var noget med 

indholdsfortegnelsen, du brugte! 

Altså… hvad har jeg skrevet der? 

H: Jamen det var ikke, hvad du havde skrevet, det var hvad du sagde her i starten. Jeg tror du har, faktisk 

sagt det i starten, da vi snakkede om det. 

Jamen, altså ehh jeg synes det er meget fedt det der med at du har indholdsfortegnelsen uden i siden, som, 

altså her, så den er der hele tiden (H:Ja). Du skal ikke gå om til noget for at finde indholdsfortegnelsen, og 

så er det også, så ligner det også en rigtig bog (H:Ja) 

6.13 (Nils viser, og sidder i det efterfølgende og søger på skærmen, mens vi taler) 

her over i siden ehhm, og den måde det errr er stillet op på, og så kan jeg godt lide det der, nu skal vi lige 

finde (Nils leder i iBogen)de der bokse, der er lige til.. og hvis der er et ord man ikke sådan lige helt ved hvad 

er, så hvad hedder det  åhh såeeh (H: jaah, det er lige med at finde en boks))  så forklarer de det, og så er 

det også nemt at hente skabeloner( H: Ja, det er sådan en som den der)Ja,  så kan man lige gå ind og se, 

hvad be , hvad består den afhængige omverden af (H:Ja) (Vi sidder og ser på skærmen) 

6.43 

H: Billedet nedenunder, hvad betyder det for dig? 

Æhh (H: eller..)her giver det måske ikke så megen mening, det er mere hvis der er en billede tekst her. Se 

der er ikkeee ehh  (Nils klikker  i iBogen) 

H: Du kan bare se billedet tror jeg, i stort format 

Ja, der er ikke rigtig nogen.. Det gør det måske lidt mere interessant (H: Ja), sådan et et ehh rigtigt billede. 

(H: Ja)… I stedet for der bare kun er tekst (H: mm) 

H: Videoerne… er det noget der, kan bruges? Links’ne? 

Æhhh.. fx (H:..måske er det mest i opgaverne?)Ja det er det (H: Ja)… 

……………….. 

H: hvad leder du efter? 

7.27 

Bare en eller anden video (H: nååhh)man lige ku se (H:Ja), men nej (H:der er ikke, det er ikke alle steder der 

lige er video. Det er tit i opgaverne, tror jeg, de ligger.) 

Altså jeg kan godt lide den måde det er inddelt på, også med at det her, det er sådan en lille opgave, for sig 

selv, så står der noget, som man, man, altså det er ligesom inddelt i, at det her det er en opgave med nogle 

andre facts end det her oppe, som er selve emnet (H: Ja) 
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H: Jeg tror nu det er teori, det hele, det der. 

Neej er der ikke noget opgave hernede (H: okay) eller hvad.. nææh, men det plejer det at være (H: Ja, når 

du er inde i opgaverne) mmm 

7.59 

H:Yes, æhmm, er det noget i iBogen, som du ville savne, hvis du fik papirbog? 

Nnnn, notefunktionen, og så bare det der med, så skal man have en bog med. (H: Ja) 

H: Er der noget fra papirbogen som du savner i den der? 

Ehmm ……………….. neeej… egentlig ikke. 

H: Er der noget ved iBogen, som gør at den er nemmere at anvende end en papirbog? 

……………Æhhh, altså nemmere at anvende, deet, ja, hvis du har internetforbindelse. Det er jo et 

kæmpestort problem, hvis du ikke har internetforbindelse, så kan du jo simpelthen ikke komme ind og læse 

det. Hvis du nu er på et eller andet æhh, et eller andet sted henne i weekenden, hvor du ikke har internet, 

og så skal du læse det der til mandag morgen (H:Ja, så, så)og du kan ikke komme ind i den 

H: Det er så den svære at anvende, Jeg tænkte om der var noget det gjorde den var nem, den var nemmere 

og anvende, det er jo så omvendt, ja du kan jo så have den med jo, det var det du har sagt. 

Ja (H:Ja) ja 

H: Bruger du, det var noget med, du havde en iPad også ikke? (N: Jo) eller en Tablett (N:Ja) Bruger du den 

når du læser lektier? 

Nej fordi at det faktisk min mors, men hun bruger den ikke rigtig. Så 

H: Mne du har ikke rådighed over den, sådan, så du ku.. 

Jo det ku jeg egentlig godt, men jeg gider ikke. 

H: Nu havde du jo både haft, som, på en iPad, hvor du havde dine bøger (N: hmm), og så har du den på 

computeren. Er der forskel på, når du læser på en iPad, og når du læser på din computer? Nu kalder jeg den 

computer, jeg ved godt det er en Air Mac du har men..  

Æhhm, forskel og forskel, ja det er lidt nemmere og finde rundt på, på en computer, fordi det er jo ikke 

særlig stor skærm, der er på en Tablett (H: Nej) så det bliver hurtigt bøvlet (H:Ja) , hvorimod det er lidt 

større på en computer. 

H: Så du er lige ved at sige, at du kan bedre lide at læse på computeren (N: hmm)Okay 

Det kommer an på hvad.. det er at læse, men lige sådan nogle lektier, hvor man skal lave noter til samtidig, 

så er det meget rart lige og have et tastatur, øhh og ikke skal sidde og bruge halvdelen af skærmen på en 

iPad, på at have et tastatur der.(H: Det var rigtig)Ja, men hvis, bare er andre, hvis det sådan e-bøger 



BILAG iBogen og eleven Hanne Flach 

E10 Side 6 af 6 
 

generelt, så kan jeg bedst lide at læse øhh, fordi den er lidt nemmere at have med sig i sengen fx (H: Ja 

iPad’en) Ja(H: Eller Tablett’en eller, hvad vi kalder den, Ja, fint) 

H: Godt. Har du nogen spørgsmål til mig? 

Nææh 

H: Så siger jeg tak 

Det var så lidt. 
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E11 Elevernes historier  
 

Yosef synes det er spændende at læse på nettet og nemt, men kan godt blive distraheret. Foreslår en app. 

Til løsning af dette. Det er mindre kedeligt at læse i Systimes bog og det er nemmere at søge frem for at 

bladre i en almindelig bog. Er begyndt at skrive noter i notefunktionen, ligesom opgaver skrives her. Disse 

kopieres dog også og lægges i afsætningsmappe. Der må gerne være flere billeder i case opgaverne, men 

ellers er det godt med billeder for at få overblik, og links og ordforklaringer er også godt at anvende. Yosef 

slapper af, når der læses på internettet. 

Interviewer kommentar: Det virker, som om det er nemmere for Yosef at få ro til at læse lektier, når han 

kun skal benytte computeren, den kræver ikke bordplads, så Yosef kan opholde sig på sit værelse i fred og 

ro. 

Niklas bruger megen tid på sin computer. Det føles nemmere at læse lektier her, selvom det er nemt at 

blive distraheret, hvis der kommer Facebook opdateringer, men Niklas lader sig tilsyneladende ikke 

distrahere. Smart med ordforklaringer. Lektielæsning på computer betyder også, at der søges uddybning på 

nettet, når noget ikke forstås. Dette sker ikke, hvis der læses i en papirbog, så læses blot en ekstra gang.  

Mht. lektier laves store opgaver først. Niklas kan lide letheden over iBogen og den måde den er opbygget 

på. 

Interviewer kommentar: Niklas er meget fåmælt, og det er interviewer, der taler meget af tiden. Det virker 

som om, han gerne vil fremstå som en meget målrettet elev. 

Louis synes det virker meget mere moderne at læse på nettet. Det er nemmere med iBogen selvom han 

nemt kan blive distraheret af Facebook og musik. Notefunktionen og søgefunktionen anvendes og 

indholdsfortegnelsen kan også benyttes.  Bryder sig ikke om at lave lektier, men de bliver lavet, hvor 

opgaver laves først. Læsning foregår i sengen. Benytter tilsyneladende også ordforklaringer. Det er mere 

behageligt at sidde med en papirbog, men meget nemmere med iBogen, når det er opgaver. 

Interviewer kommentar: Louis har ændret lidt opfattelse af iBogen efter blandt andet SWOT - analysen, og 

så at han har tænkt over det. 

Thore kan ikke lide og læse på en skærm og savner at have en bog i hånden, at kunne nulre siderne og 

bladre, og selv bestemme afstanden til bogen. Det er irriterende at læse på en skærm, specielt med lange 

tekster. Kan finde rundt i iBogen og bruge indholdsfortegnelsen (brugte selv det ord) hvis side-id ikke e r 

opgivet. Vil skifte til en papirbog, hvis det er muligt, for så er det, som det plejer at være. Vil ikke af med 

iBogen, for måske link og videoer kan bruges. (Har dog omtalt videoerne som kedelige). iBogen betyder 

ikke noget for måden der læses lektier på. 

Interviewer kommentar: Thore har fra begyndelsen af skoleåret gjort klart,at han hellere vil have en 

papirbog. Han har imidlertid ikke hentet en papirbog, selvom det blev arrangeret, at de der ville have det, 

kunne hente en sådan.  

Dennis synes de er rarere at læse i bogform. Det er irriterende at læse på en computer, men alt i alt er det 

nemmere. Få funktioner benyttes, og det er ikke rigtig til at finde rundt i iBogen.  Indholdsfortegnelsen er 
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lidt forvirrende og overskueligheden mangler. Noter gemmes i Word, hvor også tekst og modeller kopieres 

ind. Har ikke prøve oplæsningsfunktionen, men så gerne at det kom videoforklaringer til teorierne. 

Interviewer kommentar: Dennis er meget fåmælt og det er mig, der ender med at formulere, hvor han 

bekræfter eller afkræfter. Men det virker, som om han har hjælp af iBogen, når han kopierer figurer og 

modeller ind i sine noter. Jeg fornemmer, at Dennis ikke er den store læser, dels fordi han gerne ser 

videofunktionen udvidet til også at omfatte forklaringer af teorien og dels pga. den måde han laver noter 

på. (Desuden viste han stor interesse for oplæsningsfunktionen i begyndelsen af skoleåret, men kunne ikke 

få den til at virke, og opgav.) 

Jakobine må læse lektier på en anden måde pga. papirbogen. Computeren er nødt til at være tændt og det 

kræver mere koncentration og linjerne kan flyde sammen. Det der læses i en papirbog huskes bedre, og det 

er nemmere at ”skimmelæse”. Det er bedre at holde bogen, mens der læses og bladres fra side til side, 

men søgefeltet og det nemme at få modellerne frem vil blive savnet, hvis der skiftes til en papirbog. iBogen 

gør det lidt ”æv”, når der skal læses lektier i afsætning. Kan godt finde rundt i bogen og benytter 

indholdsfortegnelsen, som omtales som ”den der ude til venstre”. 

Interviewer kommentar: Jakobine spørger til sidst, om der er iBøger alle tre år, men vil dog ikke søge i 

anden klasse, da jeg svarer ja. 

Mathilda kan nogenlunde finde rundt i iBogen. Søgefunktionen og ordforklaringer anvendes, og det er rart 

at iBogen har en ensartet struktur, som går igen.  Noter formes i eget sprog og skrives i hånden til alle fag 

Opgaver kopieres ind i Word, besvares og gemmes med svar. Indholdsfortegnelsen (omtales som ”den der 

ude”)er indviklet at finde ud af. Lægger mærke til andet, når der læses på computeren og ofte må læses 

flere gange. Vil hellere have en rigtig bog, det er ikke nogen kamp med computeren, men der bruges 

længere tid på at forstå, hvad der står.  

Interviewer kommentar: Mathilda kom ind i klassen efter et par måneder. Hun er meget struktureret og er 

kommet godt med i faget, som hun tilsyneladende har forholdsvis nemt ved. Præsenterede artikel som 

omtaler at meget går tabt ved læsning på skærm og mener, at det er årsagen til, at hun må læse flere gange 

for at forstå iBogen. 

Nils er rigtig glad for iBogen. Alle bøger må gerne være sådan, så alt er samlet et sted og ikke bliver væk. 

Notefunktionen anvendes flittigt, og det er nemmere at få skrevet noter. Alt lægges i iBogen. Det er 

nemmere at gå til og lave lektier, men det er også lettere at blive distraheret. Side-id er bøvlet og virker 

ikke så godt. Layoutet er godt og strukturen i bogen fungerer fint. Specielt indholdsfortegnelsen gør det 

nemt at finde rundt i iBogen. Fakta bokse og skabeloner anvendes flittigt. Billeder, billedtekst og videoer er 

godt. 

Interviewer kommentar: Nils har gået i ”iPad klasse” i 9. klasse. 
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F1 Uddrag fra dagbog om iBogsklassen

13-9-12

Dagbog omkring 1hhc og brugen ag iBøger

Opstart krævende. Brugte tid på at få elever til at afprøve overstregning og oplæsning.

En enkelt viste interesse for oplæsning, men fik det ikke umiddelbart til at virke og har efterfølgende ikke

været specielt interesseret i at få hjælp til det.

Faget blev skubbet i baggrunden for alt det tekniske.

2. og 3. gang vi havde faget sagde elev: ”Kan vi ikke få rigtige bøger”

”Tekniske” problemer har fyldt meget.

Nye elever i klassen har krævet mere tid og intro end ellers.

Som lærer er det meget svær at få overblik i forbindelse med planlægningen.

Det tage uforholdsmæssig meget tid at få overblik.

Efter få gange hentede jeg eBogen (pdf), noget også eleverne blev anbefalet at gøre.

Vigtigt, at de vender sig til denne version, da det er den, de må have med til eksamen. Det interaktive må så

hentes i iBogen.

En enkelt elev havde problemer med, at overstregning/markering forsvandt i iBogen. Eleven skrev selv til

Systime (mangler at følge op på det).

Efter et pat uger tog jeg eBog i anvendelse. Smart at noter kan lægges om fil i bogen. Anvender Nuances

programmet PDF Converter.

Også anderledes i forbindelse med opgaveløsning. Hvor jeg plejer at have opgaveteksten med rundt, når

eleverne arbejder, så skal vi her se på pc,er, og denne tager jeg ikke med rundt.

Har fundet ud af ar jeg læser anderledes, når noget står på skærmen.

Men anvender også skolen LMS Fronter meget til at lægge materiale til elever og lader eleverne lægge

besvarelser alle kan se, men også lidt småting i afleveringsmapper, så de får prøvet dette, samt så de har

materiale, de kan vende til bage til i forbindelse med portefolie eksamen til sommer.

Efter små 5 uger kapitulerede jeg og ved hjælp af avs4you blev iBogen først til et docx og så igen til pdf, og

udskrevet, som hjælp i forberedelsen. Det er til eget brug hjemme og ikke til eleverne.

Nogle (få)? elever skriver opgavebesvarelser i hånden, men efterhånden vist mest på pc, da de ofte skal

kunne lægge besvarelser ind i Fronter i forbindelse med diskussion i klassen.
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Det kniber dog stadigvæk med at alle har en besvarelse, hvis de har arbejdet i grupper. Har nævnt nogle

muligheder for dem, men bør nok snart vise muligheden for rum i fronter.

Der laves et kort referat af hver time i Fronter(har oprettet ”samtalerum” hvor de skriver på skift)

Har introduceret Todaysmeet for dem, ca. 5 gang vi mødtes. Men indtil nu er det mest blevet til dumme

bemærkninger, hvor de bruger hinandens navne.

Måske jeg kan få dem til at kommentere på iBogen og deres anvendelse af denne.

Her efter 5 uger bør følges op på:

Hvordan det går med at bruge bogen

Om nogle af hjælpeværktøjerne bruges, samt hvordan

Om iBogen altid anvendes eller om ebogen benyttes

Hvor og hvordan de skriver noter

Om det er anderledes end med almindelige papirbøger

4-10-12

Eleverne skulle arbejde selv, på opgave vi havde talt om. De skulle lave en markedsanalyse, men selvom

der var løst opgaver og de havde læst osv for nogle gange side, så kunne de ikke finde ud af hvad en

markeds analyse var. De søgte i bogen. --- De kan ikke overskue materialet endnu.

5-2-13

Eleverne er i gang med EØO (erhvervs økonomisk område), og søgte efter model med oversigt over indhold

i de 4 p’er. Elever fra to forskellige grupper spurgte omkring. Hvor modellen var i iBogen. Ved søgning

dukkede den ikke frem. (Den findes ikke som en oversigts model i bogen, men i et link til en wordskabelon, i

forbindelse med løsning af en opgave fra iBogen.) Jeg her vist dem en sådan model på et tidspunkt, men

ikke fra iBogen. – Er iBogsmaterialet for ”tyndt” rent fagligt, eller mangler det nogle oversigtsmodeller?

Den ene gruppe ”googlede” og fandt så modellen.
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G1 Eksempler fra Trojka og Systime

TROJKA SYSTIME
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Kilde: Jenrich, L. Jepsen, K.,Schmalz, P.& Aarosin, L.(2010)                    Kilde: Systime, 2010,¶ Afsætning 1 
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G2 Afsnit fra iBog
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Kilde: Systime, 2010, ¶ Vækststrategier 
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Kilde: Systime, 2010, ¶opgaver til kap. 5 
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G4 Eksempler på oversigter i iBogen
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Kilde: Systime, 2010, ¶ Oversigter 
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G5 Oversigt og eksempel på undervisningsforløb

Oversigt
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Undervisningsforløb 1 

 

 

Kilde: Systime, 2010, ¶ oversigt og undervisningsforløb 


