Evaluering af projekt vedrørende udlån af e-bøger
Projektperiode: januar - juni 2012

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler og forfatterne:
Morten Dürr og Søren Jessen
Der er udsendt et webbaseret spørgeskema til såvel elever som lærere.
Der er kun kommet svar fra lærerne hvilket formentlig skyldes, at elever ikke er daglige e-mail brugere.
Omkring 600 lærere og konsulenter har modtaget spørgeskemaet
Der er indkommet 130 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 21,7 %.
Et tilfredsstillende resultat i betragtning af, at projektet blev afsluttet tilbage i juni måned.

Total antal besvarelser: 130
Er du Mand eller Kvinde? (1/7)
Svarmulighed

Antal svar

Procent

Mand

29

22,31%

Kvinde

101

77,69%

Grafisk fremstilling

Hvor har du hørt om muligheden for at downloade e-bøger på cfuonline.dk/ebog? (2/7)
Svarmulighed

Antal
svar

Procent

Fra en medarbejder i CFU

48

36,92%

Ved søgning på nettet

60

46,15%

Fra en kollega

22

16,92%

Grafisk fremstilling

Hvilke af følgende bøger har du læst? (3/7)
Svarmulighed

Antal svar

Procent

Amirs alfabet

55

42,31%

Den elektriske by

15

11,54%

En lort med tusind ben 73

56,15%

Erik maler hunden blå

31

23,85%

Ille isbjørn fra sidste
isflage
Kessler-effekten

24

18,46%

21

16,15%

Piloten fra Lynghavet

8

6,15%

Smerteherren

10

7,69%

Stilhedens Hav

18

13,85%

Øksemorderens kranium 27

20,77%

Grafisk fremstilling

Hvilken enhed har du læst e-bøgerne på? (4/7)
Svarmulighed

Antal svar

Procent

Stationær computer

24

18,46%

Bærbar computer
Ipad
Anden læseenhed

36
70
19

27,69%
53,85%
14,62%

Grafisk fremstilling

Har du benyttet e-bogslæsning i forbindelse med undervisningen? (5/7)
Svarmulighed

Antal svar

Procent

Ja

45

34,62%

Nej

85

65,38%

Grafisk fremstilling

Konklusion - besvarelser af spørgeskema
3 ud 4 besvarelser er foretaget af kvindelige lærere/konsulenter, hvilket måske ikke er nogen
overraskelse.
Næsten halvdelen af de adspurgte har fundet frem til muligheden for download af e-bøgerne ved
søgning på nettet, hvilket er ganske flot.
Godt en tredjedel af de adspurgte har hørt om projektet fra en CFU medarbejder, hvilket vi er
ganske godt tilfredse med. Det har haft en afgørende betydning, at vi gennem kurser og møder
med brugerne har præsenteret projektet.
Alle 10 e-bøger, der kunne downloades er blevet læst i større eller mindre omfang.
Blandt de adspurgte er gennemsnittet pr. lærer knap 3 læste bøger.
Det er interessant at se, at over halvdelen af de adspurgte har læst bøgerne på en iPad.
Ikke overraskende er det den bærbare PC, der har været anvendt næstmest med ca. en fjerdedel
af de adspurgte.
Ca. en tredjedel af de adspurgte har benyttet e-bogslæsning i forbindelse med undervisningen,
hvilet er naturligt nok, da udvalget af bøger i projektet ikke har været så omfattende.
Det giver dog et fingerpeg om, at det kan betale sig at arbejde med videreudvikling af konceptet.

Statistik på det totale udlån af e-bøger i projektet
Selv om der kun har været 130 besvarelser af det udsendte spørgeskema har vi i vores system
mulighed for at række oplysninger om totaludlånet.
Fordelingen vedrørende downloadede e-bøger er nogenlunde sammenfaldende med
besvarelserne fra spørgeskemaet.
Gennemsnittet af hentede e-bøger pr. lærer er totalt set ca. 2 bøger.
Antal lærere/konsulenter, der har lånt: 1.273
Antal elever der har lånt: 117
Antal TAP der har lånt: 10
Antal studerende der har lånt: 1

________________________________________________________________________________

Dette projekt har ikke været landsdækkende.
Brugerne på følgende centre for undervisningsmidler har haft mulighed for at deltage i projektet:
Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig
Center for Undervisningsmidler, Esbjerg
Center for Undervisningsmidler, UC Lillebælt
Center for Undervisningsmidler, UCC
Center for Undervisningsmidler, UCN
Center for Undervisningsmidler, Aabenraa
VIA Center for Undervisningsmidler

