Bilag 3 – Interview
Søger hjælp person 1:
Hvor gammel er du?
13
Hvad klasse går du i?
6.
Køn?
pige

Hvor mange gange har du ca. brugt lektie-chatten til at få svar på et spørgsmål?
3-4
Hvor ofte har du fået svar på dit spørgsmål?
Alle gange
Har du lært noget ved at bruge lektie-chatten?
Jep!
Plejer dine forældre/søskende/en i din husstand at hjælpe dig med at lave lektier?
Nogle gange men normalt forstår de ikke selv opgaverne:/
Oplever du, at det er svære at lave lektier i karantæne?
yeah, kan ikke tænkte ordentligt og alt ting bliver besværligt.
Hvad synes du generelt om lektie-chatten?
den er dejligt at bruge fordi der er der folk der ved det bedre end f.eks forældrene.
Har du prøvet at hjælpe andre i lektie-chatten, der havde et spørgsmål?
ja, 2 gange.
Har du nogensinde brugt andre online lektiehjælps-hjemmesider før?
nope!
Hvilke fag har du haft mest brug for hjælp i?
matematik
Vil du bruge lektie-chatten igen når du er i tvivl om noget?
yep, helt sikkert!

Søger hjælp person 2:
Hvor gammel er du?
13 år
Hvad klasse går du i?
7 Klasse
Køn?
Pige

Hvor mange gange har du ca. brugt lektie-chatten til at få svar på et spørgsmål?
Ehhh sådan omkring 2 gange om ugen
Hvor ofte har du fået svar på dit spørgsmål?
Altid :)
Har du lært noget ved at bruge lektie-chatten?
Ja. Især med formler i matematik, da jeg glemmer regnereglerne ret nemt
Plejer dine forældre/søskende/en i din husstand at hjælpe dig med at lave lektier?
Hverken min mor eller far kan hjælpe mig da de ikke er bedre end mig. Min søster hjælper mig
nogle gange men hun er ikke så god til at forklare
Oplever du, at det er svære at lave lektier i karantæne?
Ja. Man bliver hele tiden distraheret af spil og sådan hæhæh ‘:)
Hvad synes du generelt om lektie-chatten?
Jeg synes hurtigt der kommer svar når man har et spørgsmål, og svarene folk giver mig giver også
god mening.
Har du prøvet at hjælpe andre i lektie-chatten, der havde et spørgsmål?
Ja, men spørger mere da jeg føler at de svar som jeg kommer med er ret svære at forstå
Har du nogensinde brugt andre online lektiehjælps-hjemmesider før?
Nej
Hvilke fag har du haft mest brug for hjælp i?
Faktisk kun matematik indtil videre
Vil du bruge lektie-chatten igen når du er i tvivl om noget?
Ja helt klart!

Hjælper person 1:
Hvor gammel er du?
15 år.
Hvad klasse går du i?
9 klasse.
Køn?
Pige.
Hvor mange gange har du ca. prøvet at hjælpe i lektie-chatten?
5 cirka.
Hvordan følte du efter at havde hjulpet en person?
jeg fik en rar følelse, og jeg følte, at jeg have gjort noget godt, som havde gavn for et andet
menneske.
Kan du lide at hjælpe andre?
Ja jeg kan godt lide at hjælpe andre, fordi så føler jeg at andre vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for
det.
Har du oplevet at gå dine noter igennem/eller søgt på Google, for at kunne hjælpe en med
deres spørgsmål?
Ja det har jeg gjort et par gange, for at være sikker på det jeg sagde var korrekt.
Føler du at du lærer noget af at hjælpe andre?
Ja det synes jeg, da jeg bliver bedre til at formidle det jeg har lært videre.
Hvad synes du generelt om lektie-chatten?
Jeg synes det er en super god idé, fordi der gør at man kan få hjælp, hvis ens familie eller lærer
ikke har tid.
Hvilke fag har du hjulpet folk med?
Dansk, matematik og fysik/kemi.
Har du lært noget ved at bruge lektie-chatten?
Jeg har lært at ikke alle lærer på den samme måde.
Har du nogensinde brugt andre online lektiehjælps-hjemmesider før?
Jeg har brugt Studieportalen, til at se om andre før har fået hjælp på den samme opgave/emne jeg
sidder fast i.
Plejer dine forældre/søskende/en i din husstand at hjælpe dig med at lave lektier?
Nej.
Oplever du, at det er svære at lave lektier i karantæne?
Jeg har langt svære ved at koncentrere mig, og nogle opgaver kan være svære hurtigt at få hjælp
i.
Har du selv brugt lektie-chatten til at få svar på et lektie-spørgsmål?
Ja, jeg har brugt den omkring 3 gange.

Hjælper person 2:
Hvor gammel er du?
15
Hvad klasse går du i?
9.
Køn?
Pige.
Hvor mange gange har du ca. prøvet at hjælpe i lektie-chatten?
3-4
Hvordan følte du efter at havde hjulpet person?
Ganske tilfreds. Selvfølgelig kunne jeg da lige give lidt hjælp, siden det de havde brug for lige var
noget jeg kendte til.
Kan du lide at hjælpe andre?
Glad for at hjælpe! Især hvis det lykkedes mig at give den hjælp de havde brug for!
Har du oplevet at gå dine noter igennem/eller søgt på Google, for at kunne hjælpe en med
deres spørgsmål?
Jeg holder altid lidt igen med at hjælpe hvis jeg ikke er sikker på deres spørgsmål. Hjælper for det
meste kun når jeg er sikker på det jeg svarer.
Føler du at du lærer noget af at hjælpe andre?
Det er ikke noget jeg selv bemærker, men det gør jeg da sikkert. Det er altid godt at dele lidt af ens
faglige viden til andre, hvis de har brug for det.
Hvad synes du generelt om lektie-chatten?
Fantastisk ide. Så kan alle få hjælp og råd fra forskellige mennesker i alle aldre. På den måde
lærer man også nye strategier man måske ikke kendte til før.
Hvilke fag har du hjulpet folk med?
Især dansk og matematik. Jeg tror også der har været lidt samfundsfag og naturfag i det?
Har du lært noget ved at bruge lektie-chatten?
Jeg har aldrig selv søgt hjælp derinde, men jeg læser tit hvad andre skriver, og det lærer jeg også
selv noget af.
Har du nogensinde brugt andre online lektiehjælps-hjemmesider før?
Ikke rigtigt. Har aldrig været den bedste til at søge hjælp. Men lektie-hjælp chatten virker som en
god start.
Plejer dine forældre/søskende/en i din husstand at hjælpe dig med at lave lektier?
Jeg bor alene med min mor. Hun er ikke rigtigt i stand til at hjælpe, da hendes dansk niveau ikke er
for godt, derfor forstår hun ofte heller ikke mine opgaver.

Har du selv brugt lektie-chatten til at få svar på et lektie-spørgsmål?
Nej, jeg har aldrig brugt den til at søge hjælp selv. Men det andre folk svarer på folks spørgsmål er
også hjælpsomme for andre end dem der søgte hjælp.

Hjælper person 3:
Hvor gammel er du?
16 år
Hvad klasse går du i?
10. klasse
Køn?
Mand
Hvor mange gange har du ca. prøvet at hjælpe i lektie-chatten?
7 gange tror jeg
Hvordan følte du efter at havde hjulpet person?
Jeg havde det godt
Kan du lide at hjælpe andre?
Ja, jeg synes det er fedt både at lære fra sig og gøre en andens dag bedre
Har du oplevet at gå dine noter igennem/eller søgt på Google, for at kunne hjælpe en med
deres spørgsmål?
Nej, ikke endnu
Føler du at du lærer noget af at hjælpe andre?
Ja, det hjælper en med at formulere sig selv på en måde der gør at du er rustet til at hjælpe i
fremtiden, og styrker også din forståelse for emnet du hjælper andre med.
Hvad synes du generelt om lektie-chatten?
Synes det er en fed idé, og ser ud til at være enormt hjælpsomt til folk som også bruger den.
Hvilke fag har du hjulpet folk med?
Hovedsageligt Matematik, men også engelsk og dansk
Har du lært noget ved at bruge lektie-chatten?
Jeg har lært at formulere mig sådan er andre forstår hvad jeg skriver
Har du nogensinde brugt andre online lektiehjælps-hjemmesider før?
Nej, dette er min første
Plejer dine forældre/søskende/en i din husstand at hjælpe dig med at lave lektier?
Nej, jeg laver selv mine lektier

Har du selv brugt lektie-chatten til at få svar på et lektie-spørgsmål?
Nej, ikke endnu

