
i-bøger i Praxis 



Principper for faglig læsning 

• Før læsning 

– Aktivere elevens 
forhåndsviden 

– Fastlægge 
læseformål 

– Udvikle ordkendskab 

– Bevidsthed om 
teksttyper 

• Mens man læser: 
– Bevidsthed om egne 

tankeprocesser 

– Strategisk læsning 

 

• Efter læsning 
– Bevidsthed om læseudbytte 

– Sammenhæng mellem 
læseformål og læseudbytte 

– Bevidsthed om egen 
læreproces 



Erfaringer fra Aarhus 

Fordele: 
 

• Eleverne har altid bogen med  
• Eleverne bruger deres computer aktivt i undervisningen, 

når undervisningen sker gennem en i-bog.  
• i-bogens funktionaliteter (som fx notefunktion og 

ordforklaringer) understøtter læringen  
• i-bogens modaliteter, fx filmklip og oplæsning på 

fremmedsprog, styrker læringen  
• i-bogen er et samlingspunkt i undervisningen ved samtidig 

brug af elektronisk tavle.  



Erfaringer fra Aarhus 

Ulemper: 
 

• i-bogen forudsætter brug af en computer, og eleverne er dermed kun et klik fra 
internettet; eleverne falder ofte for fristelsen til at bruge computeren til at søge 
underholdning i stedet for at fokusere på det faglige  

• Computerne opleves som en fysisk barriere i klasserummet  
• Eleverne mister overblikket over lange tekster i i-bogen  
• i-bogen lægger mest op til individuelt arbejde, og eleverne kommer til at sidde i 

deres egne digitale bobler  
• Eleverne mister overblikket over tekstmængden i i-bogen på grund af side-id-

funktionen  
• Eleverne har svært ved at gennemskue, hvorledes i-bogens forskellige modaliteter 

spiller sammen – er filmklippet fx vigtigere end teksten eller omvendt?  
• Læsning på skærm trætter eleverne  
• Læsningen af teksten bliver mere overfladisk og passiv, da scrolle-metoden giver 

en usammenhængende læsning  



Anbefalinger fra Aarhus 

Fem anbefalinger til lærere, der ønsker at bruge i-
bøger lyder i kort form:  

1. Styr computeren, når den forstyrrer!  

2. Brug ibogen, når det giver mening!  

3. Bryd de digitale bobler og skab fællesskab!  

4. Vær en vejviser for eleverne i deres brug af 
ibøger! Eleverne kopierer lærerens praksis  

5. Gør passiv læsning til aktiv læsning!  

  

 



Hvordan får jeg adgang? 

• Tag en snip med hjem 

• Gå til http://murerbogen.dk 

• Indtast pinkoden i feltet ”Opret ny bruger”  

• Definér selv dit brugernavn og adgangskode 

 

Efterfølgende: 

• Indtast dit selvvalgte brugernavn og adgangskode 
i det øverste felt. 

• Du har adgang indtil 4. oktober. 


