
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE SAMLEDE BESVARELSER 
 

Spørgsmål til elever i mellemtrinnet 
om brugen af IT i undervisningen 
 

 
 
 
Intro til eleverne om de to spørgeskemaer: 
 

”Denne spørgeskemaundersøgelse skal være med til at gøre elever, lærere og forældre klogere på, 
hvordan vi anvender IT bedst muligt på Ollerup Friskole. Både lære, forældre og elever deltager i 
undersøgelsen ved at besvare hvert sit spørgeskema.  
 
Vi gerne vide, hvad du mener om brugen af IT i undervisningen på Ollerup Friskole. Vi håber, at du vil 
give dig tid til de mange spørgsmål. Din besvarelse er anonym, så ingen kan se, hvem der har svaret 
hvad.” 

 
 
 
52 elever i 4-5-6 klasse har besvaret de to spørgeskemaer i uge 1 og 2 i 2020. 
 
 
Svar på alle de åbne spørgsmål er medtaget efter de grafiske fremstillinger af svarene, som 
spørgeskemasystemet giver. 
 
 

IT-udvalget 
Januar 2020 



Nr. 1: Spørgsmål til elever på mellemtrinnet om brugen af IT i 
undervisningen

1. Mener du, at det er vigtigt, at du lærer at bruge IT i skolen?

2. Hvorfor mener du, at det er vigtigt eller ikke vigtigt, at bruge IT i skolen?

3. Hvilke fordele er der ved at have iPads i skolen?

52
Svar

31:57
Gennemsnitlig fuldførelsestid

Aktiv
Status

Ja 45

Nej 7

Seneste svar

"Jeg er lidt ligeglad"
47
Svar

Seneste svar

"At det hele er maget nemer at overskue"

"Fordi det er nemmere at komme nogen vejre"

"Der er nogen der har det lettere ved det"

52
Svar
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4. Hvilke ulemper er der ved at have iPads i skolen?

5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Seneste svar

"Det sydes ikke der er nogen"

"At det er irriterede at den går ud"

"Der er tit nogen der glemmer den"

52
Svar

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Med en iPad kan man bare gøre en masse ting
hurtigere

Det tager lang tid at slå ord op i en fysisk ordbog

Det er sjovere at klippe og klistre en billedkollage i
hånden

Det går så hurtigt på en iPad, at jeg ikke altid kan
følge med

På en iPad kan man gemme det hvis man skal bruge
det igen

Alt er bare bedre på en iPad

Der er meget ventetid, når teknikken ikke virker

Der er ventetid på opdateringer, hvor programmer
eller apps ikke virker bag efter

Billedkollager, skrivning, oversættelse, udregning tager
meget længere tid i hånden end på en iPad

Det er let at blive distraheret af andre ting på en iPad

Jeg synes, vi bruger iPads for meget i skolen

Det er nemmere at holde kontakt med vennerne, fordi
jeg har en iPad

Det går ud over det sociale, at vi har fået iPads af
skolen



6. I hvilke to fag bruges iPad’en mest?

7. Hvordan vil du helst have, at iPad'en skal bruges?

8. Hvilke portaler og apps er fede?

9. Hvorfor kan du lide disse fede portaler/apps?

Dansk 31

Matematik 23

Engelsk 20

Tysk 22

Historie/kristendom/samfunds… 4

Idræt 0

Naturteknik/Naturfag 22

Musik 2

Den skal både bruges i underv… 45

Den skal kun bruges i undervi… 6

Den skal slet ikke bruges, hver… 1

Seneste svar

"Kahoot sindssyglønning"

"Geogebra"

"Kahoot"

52
Svar

Seneste svar

"Fordi at det er sjovt"

"Fordi de er sjove"

"Fordi at det nogen ganen er nemer at lave quiz"

48
Svar



10. Hvilke portaler og apps er ufede?

11. Hvorfor kan du ikke lide disse ufede portaler/apps?

12. Hvordan oplever du det, hvis en lærer bruger det samme system eller samme metode i alle
fag? (der kan afkrydses flere svar)

Seneste svar

"Dansk portaler"

"FX matematikfessor"

"Der er ikke rigtig nogen"

47
Svar

Seneste svar

"?"

"Fordi de ikke så sjovt"

37
Svar

Det gør undervisningen nem … 16

Det gør undervisningen ensfo… 19

Det giver ro i maven for jeg ve… 10

Jeg vil hellere have, at der und… 28



13. Hvor meget synes du portalerne bruges i fagene?

14. Hvilke forløb fungerer godt på iPad?

15. I hvilke forløb/fag fungerer det godt at arbejde i hånden?

For meget Meget Helt tilpas Lidt For lidt Ikke relevant i faget

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Historie/kristendom/samfundsfag

Idræt

Naturteknik/Naturfag

Musik

Seneste svar

"Mat ,Dansk og prosekt uge "

"Kahoot"

"Kahoot"

45
Svar

Seneste svar

"Namest alle fag"

"Dansk"

"Dansk"

47
Svar



16. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

17. Hvor tit tager du noter i undervisningen?

18. Når du skal tage noter i timerne, hvordan gør du så (du må gerne sætte flere krydser, hvis du
bruger flere måder)?

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Det hjælper på forståelsen at se en video om et emne

Hvis jeg skriver noget ned i hånden og bagefter
skriver det ind på min iPad, så husker jeg det rigtig…

Det er fint bare at tage billeder af lærerens
præsentation. Så kan jeg sagtens huske det

Jeg kan bedre huske hvad vi har lavet, når jeg har
skrevet i hånden i stedet for på iPad

Altid 0

Ofte 1

Nogle gange 11

Sjældent 25

Aldrig 15

Jeg skriver dem med blyant/p… 23

Jeg skriver dem på iPad’en 16

Jeg tager billeder af lærerens … 14

Andet 11



19. Kan du lide at læse?

20. Når du læser bøger i skoletiden, hvad læser du så mest i?

21. Læser du bøger uden for skoletiden?

22. Hvis du læser bøger uden for skoletiden, hvad læser du så mest i?

Ja 48

Nej 4

Papirbøger 46

Online bøger 2

Lige meget i begge dele 4

Ja 39

Nej 13

Papirbøger 41

Online bøger 7

Lige meget i begge dele 3



23. Læser du om aftenen, inden du skal sove?

24. Kan du bedst lide at læse på en skærm eller i en fysisk bog?

25. Hvad er fordele ved bøger online?

26. Hvad er ulemper ved bøger online?

27. Hvad er fordele ved papirbøger?

Ja, ofte 20

Ja, men ikke tit 22

Nej, aldrig 10

Skærm 11

Bog 41

Seneste svar

"Man kan læse næsten alle bøger på nettet"

"Ikke noge"

47
Svar

Seneste svar

"Man kan let komme til at springe rundt"

"At det er kedeligt"

"At man kommer til at lave andre tig"

45
Svar

Seneste svar

"Man kan kuntentræer sig om en bog og ikke kigge på alle Mulie andr…

"At det er beder"

"At man lever sig mere ind i det"

50
Svar



28. Hvad er ulemper ved papirbøger?

29. Vi vil gerne vide noget om dine biblioteksvaner

30. Kan du lide at skrive i hånden?

31. Hvorfor kan du eller kan du ikke lide at skrive i hånden?

Seneste svar

"Det er svære at finde den bog man gerne vil læse"

"Ikke noge"

"Ikke nogen ulemper"

43

Svar

Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

Hvor tit kommer du på biblioteket?

Hvor tit kommer du på biblioteket online (E-reolen)?

Ja 36

Nej 16

Seneste svar

"?"

"Jeg kan godt lide at skrive i hånden "

48
Svar



32. Mener du, at det er vigtigt, at du lærer at skrive i hånden?

33. Hvorfor mener du det er vigtigt eller ikke vigtigt at lære at skrive i hånden?

Ja 49

Nej 3

Seneste svar

"Fordi det er ikke altid at ulighed at skrive på iPaden "

"Ja"

"Vis man skal skrive et brav"

44
Svar



34. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Jeg kan ikke læse størstedelen af mine
klassekammeraters håndskrift

Jeg har en flot håndskrift

Vi skriver mest i hånden i matematik

Det er ligegyldigt om man kan skrive i hånden for vi
har computere

Vi skriver i øvehæfter i hånden – alt andet er på
iPad’en

Det er svært at læse andres håndskrift

Det betyder ikke noget om man kan læse håndskrift
eller ej

Jeg kan bedre lide at skrive på iPad’en end i hånden

Det ville være nemmere, hvis man kunne læse andres
håndskrift

Det er fedt at have en flot håndskrift



35. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Med iPaden kan man være flere i gang på samme
opgave på én gang

Hvis nogen bruger iPad’en til andre ting, så gider man
ikke samarbejde med dem, fordi de for nemt fristes t…

iPad’en er godt for fællesskabet, for man kan spille
sammen

Spil på iPad’en kan udelukke andre

Når vi løser opgaver, kan man dele et dokument og
skrive på det samme dokument med sin makker

Man kan være sammen om at se en film



Nr. 2: Spørgsmål til elever på mellemtrinnet om brugen af IT i 
undervisningen

1. Har du spil på din skole-iPad?

2. Styrer dine forældre, hvilke spil, der må komme på?

3. Spiller du nogle gange på din iPad i timerne, mens der er undervisning eller mens I løser
opgaver?

52
Svar

10:05
Gennemsnitlig fuldførelsestid

Aktiv
Status

Ja 47

Nej 5

Ja 28

Nej 24

Ja 5

Nej 47
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4. Mener du, at nogle af dine klassekammerater spiller i timerne, mens der er undervisning eller
mens I løser opgaver?

5. Er der regler for spil i timerne?

6. Hjælper I elever hinanden med at overholde reglerne?

7. Hvornår spiller du på din skole-iPad? (du kan svare flere af mulighederne)

Ja 34

Nej 18

Ja 49

Nej 3

Ja 40

Nej 12

I frikvartererne 1

Efter skole 19

Derhjemme 43

Jeg spiller ikke på min skole-iP… 8



8. Styrer dine forældre, hvor meget du må spille derhjemme?

9. Får de andre elever i klassen lov til at spille mere eller mindre end dig, når de er hjemme?

10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Ja 47

Nej 5

Mere end dig 22

Det samme som dig 25

Mindre end dig 5

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Spil på iPad’en er lige som slik. Man tænker på det
hele tiden og kan ikke vente med at spille igen

Brætspil og kortspil er mindst lige så sjove som spil på
iPad’en

Jeg vil gerne være gamer

Jeg bliver sløv og træt af at spille på iPad’en

Der findes de vildeste universer i spil på iPad’en

Jeg foretrækker at spille eller lege i den virkelig verden

Det bedste ved at få en iPad i skolen er, at jeg kan
spille på den



11. Bruger du iPad’en til at komme på de sociale medier?

12. Har du sociale medier på din mobiltelefon?

13. Er du på sociale medier i skoletiden?

Ja 7

Nej 45

Ja 24

Nej 21

Jeg har ikke en mobiltelefon 7

Ja 3

Nej 49



14. Hvilke sociale medier bruger du? (du kan krydse flere af)

15. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

16. Bestemmer dine forældre hvilke apps og spil, du må få på din skole-iPad?

Snapchat 22

Facebook 0

Instagram 11

Twitter 0

TikTok 20

Andet 23

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ikke relevant

Sociale medier er et godt sted at finde nye venner

Jeg bruger for meget tid på sociale medier

Sociale medier er lige som slik. Man tænker hele tiden
på dem og kan ikke vente med at komme på igen

Jeg synes, det er godt, at sociale medier er blokeret på
skole-iPad’en

Ja 29

Nej 23



17. Synes du, at iPad’en skal være et rent arbejdsredskab uden spil og sociale medier?

18. Har du mobiltelefon?

19. Har du den med i skolen?

20. Bruger du mobiltelefonen i timerne?

Ja 13

Nej 39

Ja 45

Nej 7

Ja 40

Nej 11

Ja 3

Nej 48



21. Hvis du bruger mobiltelefonen i timerne, hvad bruger du den så til?

22. Bruger du mobiltelefonen i frikvartererne?

23. Hvis du bruger mobiltelefonen i frikvartererne, hvad bruger du den så til?

24. Hvor meget skærmtid har du efter din egen mening?

Seneste svar
25
Svar

Ja 2

Nej 49

Seneste svar
22
Svar

For meget 10

Tilpas 38

For lidt 4



25. Hvor meget skærmtid har du i SKOLEN på en normal dag? (angiv ca. antal timer)

26. Hvor meget skærmtid har du i FRITIDEN på en normal dag? (angiv ca. antal timer)

27. Sætter dine forældre grænser for din skærmtid derhjemme?

Mindre end 1 time 14

1 time 18

2 timer 17

3 timer 2

4 timer 0

Mere end 4 timer 0

Mindre end 1 time 10

1 time 16

2 timer 11

3 timer 7

4 timer 5

Mere end 4 timer 3

Ja 36

Nej 16



28. Arbejder du selv på at begrænse din skærmtid, eller få lov til mere skærm?

29. Hvordan vurderer du mængden af skærmtid i skolen?

30. Vælger du iPad’en i stedet for at gå uden for og fx lege?

31. Hvilke af følgende kan du bedst lide?

Begrænse skærmtid 19

Få lov til mere skærmtid 9

Det tænker jeg ikke på 24

For meget 8

Til pas 31

For lidt 3

Jeg er ligeglad 10

Ofte 8

Nogle gange 23

Sjældent 14

Aldrig 7

Spil hvor jeg bevæger mig ale… 0

Spil hvor jeg bevæger mig sa… 28

Spil på en iPad alene 4

Spil på en iPad sammen med … 20



32. Er der mobiltelefon eller iPad på dit værelse, når du sover?

33. Ordet er frit til en sidste kommentar vedr. brug af IT på Ollerup Friskole

Ja, altid 13

Ja, nogle gange 13

Nej, der er sjældent 12

Nej, aldrig 13

Seneste svar
26
Svar



 

Side 1 

 

 

Mellemtrinnet – alle åbne spørgsmål 
 

Undersøgelse af IT-brug på Ollerup Friskole 
 
 

Spørgeskema 1 
 
1. Mener du, at det er vigtigt, at du lærer at bruge IT i skolen? 
 

Kla
sse 

 
2. Hvorfor mener du, at det er vigtigt eller ikke vigtigt, at bruge IT i skolen? 

4 Ja Fordi man kan bruge IT til mange ting.  

4 Ja Fordi at vores fremtid kommer til at omhandle teknologi og IT 

4 Ja Det sygnes jeg er vigtigt fordi det er lidt sjover med iPads  

4 Ja Fordi det er brugbart  

4 Ja Fordi så lære vi at bruge IT 

4 Ja Det gøre det ligt sjover  

4 Ja Det er godt at kune bruge 

4 Ja Fordi i fremtiden tror jeg vi skal bruge it meget  

4 Ja Jeg synes at IT hjælper nogle gange men andre gange er det dumt at bruge IT 

4 Ja Det er vivigtigt 

4 Ja Fordi dar komme mere og mere it i varden  

4 Ja  

4 Ja  

4 Nej Jeg er lidt ligeglad 

5 Ja Jeg mener at det er vigtigt, men skal ikke fylde så meget fordi i vores verden er det brugt 
ekstremt meget og derfor vil man lære det efterhånden 

5 Ja  

5 Ja Fordi der skal man kunne alså hvis man skal hente info fra internettet  

5 Ja Det kan man bruge til når man vil ha et arbejde 

5 Ja Jeg mener det er vigtigt at bruge IT i skolen fordi: at når vi bliver store kan det være at man skal 
bruge det 

5 Ja Det er vigtigt at kunne bruge IT nu i skolen og også i frem tiden.  

5 Ja Fordi at man ved ikke om man for brug for det i sit liv  

5 Ja Det bliver brugt meget nu om dage. 

5 Ja Det er vigtigt fordi at man måske skal bruge det i fremtiden 

5 Ja Fordi hvis der er nogen som fx er ordblinde så kan de nemmere få hjælp istedet for at læren 
hele tiden skal komme hen til personen 

5 Ja Det er vigtigt at brude IT i skolen fordi der er mange uddannelser hvor man skal bruge IT i og 
man kan jo også bare bruge det i alt muligt andet 

5 Ja Det er altid godt at lære at bruge ting hvis man sku ku det i fremtiden det er også bare fedt at 
lære hvordan man bruger sådan en 

5 Ja Jeg synes man skulle søge på information på internettet  

5 Ja Jeg tænker at det er godt at lære at bruge det. 

5 Ja Det er vigtigt fordi at vi skal bruge meget it i vores fremtid. 

5 Ja Man kan bruge det til job i fremtiden og det er spændene at arbejde på men også svært  



 

Side 2 

 

5 Ja Det er vigtigt at lære fordi der er maget IT  

5 Nej Når det er noget man ikke kan finde ud af i bøgerne men man skal bruge internettet til det  

5 Nej Fordi at jeg syntes at mand skal bruge mindre iPad i skolen 

5 Nej Jeg kan bedre lide at skrive i hånden og lave kreativt hvilket man ikke kan på en iPad eller 
lignende.   

5 Nej Jeg syntes at man skal bevæge hånden og ikke fingrene  

5 Nej Jeg vil hellere arbejde i hånden.  

6 Ja Jeg mener at det er vigtigt at lære om IT så man kan være lidt fremme hvis man nu senere skal 
arbejde med elektronik 

6 Ja Det ved jeg ikke 

6 Ja Fordi så kender i vores meninger om it og ved om det er en god ide for os at have adgang til 
iPads/computere 

6 Ja Det ved jeg faktisk ikke 

6 Ja Det er vigtigt så man kan lære at skrive stil og slags 

6 Ja Fordi hvis du kun skriver i hånden og bruger bøger, lærer du aldrig at bruge f.eks en iPad eller 
computer. Og nu når vi kommer længere ud i fremtiden bruger vi jo mere og mere teknologi, 
både der hjemme og på arbejdet 

6 Ja Hvor skulle vi ellers lærer det henne? 

6 Ja lære om IT i skolen 

6 Ja Fordi så kan man spare penge og det er bedre for klimaet 

6 Ja  

6 Ja fordi at i fremtiden er der teknologi som man skal kunne finde ud af 

6 Ja   Fordi vi skal bruge det når vi bliver voksne  

6 Ja Fordi at vi skal bruge det senere  

6 Ja Fordi det kommer til at fylde meget af vores fremtid 

6 Ja Det er jo vigtigt fordi vi skal bruge det senere hen i vores liv 

6 Nej  

 
 

Kla
sse 

3. Hvilke fordele er der ved at have iPads i 

skolen? 

4. Hvilke ulemper er der ved at have iPads i skolen? 

4 At det kan være lettere at stave og det kan 
være brugligt når man bliver stor.  

Vis man bruger for meget iPad kan det være dårligt 
for en.  

4 Mand kommer lidt væk fra det normale med 
papir og sådan noget. 

At der er nogen der sender billeder tit i timen  

4 Du kan bruge lommeregner og søge på Google 
Safari  

Nogen kan spille på dem i timen eller i frikvarter 

4 Fordi når du så bliver voksen er det nemmere at 
bruge iPad  

Det kan tage over og der kan måske være nogen der 
er blevet afhængig af iPad. 

4 Jeg syntes fordelen er et jeg kan koncentrater 
mig fordi jeg godt kan lide at bruge iPads  

At man skal lade den op og at den skal opdaterer  

4 Du skriver hurtigt Det ved jeg ikke  

4 Man skriver hurtigere  Det ved jeg ikke 

4 Det går hurtigere  Når man ikke har mere strøm 

4 Nå vi har matematik bruger vi både IPad og 
bøger, bøger til at læse og iPad’s til at skrive det 
synes jeg er en god måde at lære matematik på 

Du kan komme til at spile i timerne uden at læren 
ser det 

4 Det er nemmere Den kan blive væk 



 

Side 3 

 

Kla
sse 

3. Hvilke fordele er der ved at have iPads i 
skolen? 

4. Hvilke ulemper er der ved at have iPads i skolen? 

4 Det er memer at lare det en på en travle elle en 
prosekte  

Noge spile i frikvarterne  

4 Der er nogen der har det lettere ved det Der er tit nogen der glemmer den 

4 Fordi det er nemmere at komme nogen vejre At det er irriterede at den går ud 

4 At det hele er maget nemer at overskue Det sydes ikke der er nogen 

5 De er nyttige hvis man skal lave noget... De kan fjerne opmærksomheden fra timen 

5 Det meste går meget hurtigere på en iPad Hvis de ikke har strøm 

5 At det er en let måde at lære på At det kan forstyrre  

5 Man har flere muligheder til at lære ting Ingen 

5 At vi kan skrive stile meget nemmere, vi kan 
lave Quizzer, vi kan se om vi har lektier for og 
meget andet 

At der er nogle der bruger dem til noget de ikke skal 
lave i timerne 

5 Vi kan bruge iPads til skrive arbejde og 
præsentationer i gruppearbejde.  

Ulempe er at nogen spiller i timerne og det kan 
forstyrre eller at man har taget den frem imens 
læren forklare så man bliver ukoncentreret om hvad 
læren siger. 

5 At man kan finde ud af en masse som man ikke 
kan i bøgerne eller læren ved  

Nogle spiller rigtig meget efter at det har fået iPads  

5 At vis man har svært ved at skrive i hand kan 
mal altid spørge om man må på iPad  

At vis man bruger den for made øver man sig ikke 

5 Man kan hurtigt finde viden på nettet. Nogle kan finde på at spille i timen. 

5 Hvis man er blevet træt af at skrive i hånden og 
at mand lettere kan skrive 

At man kigger på skærm  

5 Der er mange undervisnings materialer på en 
Ipad  

Drengene tager nogen gange deres iPads frem og 
spiller på dem 

5 Kan ikke indfinde på noget  Ulempen ved det er at der kan være nogen som 
spiller rigtig meget på iPad’en i stedet for at lave 
noget 

5 Man har mulighed for at søge på noget man har 
brug for at vide.  

Det er meget kun det vi bruger hvilket jeg ikke 
syntes er særlig fedt fordi vi i stedet for kunne fe.k.s 
saktens ville kunne skrive i hånden.  

5 Du lære meget om det Børn kan bruge det for meget og begynde at bruge 
det i små 

5 Man har mulighed for nogle flere ting alså hvis 
man ikke er så god til at stave så kan man få 
hjælp af iPadden og man kan huske sine lektier 
hvis lærerne sender det ud set er også rart at 
søge hvis man er i tvivl om noget 

På iPads skriver vi meget så det ville også være godt 
for os at skrive måske lidt mere i hånden så man kan 
blive rigtig god til at skrive 

5 Du behøver ikke bekymre dig om at skrive pænt  Jeg for ondt i hovedet  

5 Man lære mege af teknologi  At man bliver afhængig og spiler i timen 

5 Vi kan skrive gøre mere end i hånden Der er dumere at vi sidder med hovet ned i skærmen 

5 Vi kan nemmere lave vores lektier, og det er 
vigtigt at kunne bruge it i vores og de fremtidige 
genreshoner. 

De kan nemt blive væk, og man kan nemt glemme 
dem. 

5 Man finder hurtigere det man skal bruge på 
nettet 

At nogen spiller spil på den uden at få lov  

5 Fordi vi kan få en mase skole apps At iPads nogen gange er magen langsomme  



 

Side 4 

 

Kla
sse 

3. Hvilke fordele er der ved at have iPads i 
skolen? 

4. Hvilke ulemper er der ved at have iPads i skolen? 

5 At lærerne kan skrive inde på Showbie hvis vi 
har lektier for 

jeg kan bedre lide at lave noget der ikke er på 
iPad’en og det syntes jeg også er nemmere  

6 At man har noget som man kan bruge til at 
forbedre læringen 

At mange mennesker misbruger det og spiller på 
dem 

6 At man nemmere kan komme til ting At mange begynder at spille på iPad’en  

6 Det er nemmere at lave skriftlige opgaver.  Nogle personer i klassen kan blive distraheret af 
spillene 

6 Man kan gøre tingene hurtigere, og nemmere. Der er mange der begynder at spille i timen, det er vi 
heldigvis holdt op med. 

6 Hvis man skal skrive så går d hurtigere og hvis 
man har glemt sin bog så kan man bare læse 
inde på e-reolen 

Hvis man spiller på dem i timerne 

6 Jeg syntes at computer at vigtigere at lære om 
fordi det er det man skal bruge det mere  

Man lære ikke at stave pga stavekontrol man kan ik 
skrive  

6 At man ikke skal skrive så meget i hånden, ikke 
fordi jeg er dårlig til men egentlig bare fordi det 
er nemmere på iPad 

Egentlig ikke såen så mange 

6 Øhhhh... hvis vi skal bruge google eller en anden 
app er det bare smart at vi kan bruge den :) 

At folk tit ikke kan styrer det, de kan fks. Sidde og 
spille eller noget andet :( 

6 Det er nemmer på iPad  Man kan blive træt af det vis det ikke virker 

6 Ingen papir beder for klimaet ved det ikke 

6 jeg for brugt nogen apps som jeg ellers ikke vil 
bruge  

hvid ikke 

6 man lager at bruge apps som der er vigtige i 
fremtiden 

at man ikke rigtig får laget håndskraft 

6 ?   At nogen personer bliver afhængig  

6 Idk At nogen personer måske kommer til at lave noget 
andet som de ikke skal. 

6 Man skal ikke låne iPad’s og det er nemt bare at 
trække sin iPad op af tasken  

Man kan frit gå ind og spille  

6 Tingene går lidt lettere Folk kan nemt blive distraheret vis en iPad ligger på 
bordet så kan man nemt lige komme til at kigge lidt 
på den.eller vis man skal bruge den til undervisning 
så kan man også nemt komme til at spille på den i 
stedet for. 
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Klas
se 

8. Hvilke portaler og apps er fede?  9. Hvorfor kan du lide disse fede portaler/apps? 

4 Matematikfessor og kahoot Fordi så laver man lidt noget andet.  

4 Netflix: YouTube: roblox: call of duty mobil:  

4 Minecraft Jeg kan lide mincraft fordi du kan lave lige hvad du 
vil 

4 Kahoot.Sensei learning  Fordi der er god lære og sjovt 

4 Kahoot matematikfessor  Fordi de er spændende 

4 GarageBand  Fordi jeg godt kan lide musik 

4 Garage band Fordi at man kan lave musik  

4 Kahoot  Der er masser underholdning  

4 Kahoot Underholdning er der tit massere af 

4 Kahoot De er sjove  

4 Kahoot  Fordi det er sjovt og man lare  

4 Kahoot Fordi at det nogen ganen er nemer at lave quiz 

4 Geogebra Fordi de er sjove 

4 Kahoot  sindssyglønning Fordi at det er sjovt 

5 De produktive Man skal selv prøve sig frem og det skærper 
opmærksomheden 

5 De fleste er kedelige Jeg kan ikke så godt lide dem 

5 Pages Fordi det går hurtigere 

5 De fleste Fordi at man bruger dem tit i natur teknik 

5 Pages og kahoot.  Pages: fordi inde i Pages skriver vi om alt muligt. 
Kahoot: inde i kahoot laver vi sjove Quizzer  

5 Peges, Showbie, Peges kan man bruge når vi skal skrive noget. 

5 Pages, kahoot Pages er fedt fordi man kan gøre alle mulige ting 
hvor der ikke er alt for mange rammer og kahoot er 
fedt fordi at man for nogle spørsmål som man skal 
svare på så hurtigt som mugligt 

5 Bit sport  Fordi at det er sjove om man lære boget på dem 

5 Pages  Pages er let at bruge  

5 Sensei Paper Fordi at man kan regne selv 

5 Bitsboard Kahoot!  Bitsboard er god i tysk fordi vi lære mange tyske ord. 
Kahoot! Fordi det er sjovt 

5 GeoGebra Fordi at du kan lave mange forskellige former og så 
er det lidt lettere at finde ud af 

5 Pinserest og YouTube.  Pinterest fordi man kan få virkelig meget inspiration 
og gode ideer og YouTube fordi der er rigtig mange 
krea videoer(life hacks)som man også kan få meget 
inspiration fra.   

5 Bits bord. Kahoot! Bits bord er godt i tysk fordi at vi lære rigtig mange 
tyske ord og det er nemt og fungere kahoot! Er bare 
sjovt  

5 Pinterest der kan  man få institioner til ting, 
Safari hvor man kan undersøge og bestille, 
Trendsales en køber butik,  

Det hjælper mig til at lære at tegne, købe tøj, og god 
inspiration, og gode ideer 

5 E reolen  Jeg kan høre lyd bog 

5 Pages Fordi man kan bruge det i de fleste timer. 

5 Clio er fedest  Det ved jeg ikke  
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Klas
se 

8. Hvilke portaler og apps er fede?  9. Hvorfor kan du lide disse fede portaler/apps? 

5 Kahoot, og Google Det er sjovt, og lærerigt. 

5 Ingenting Ingenting 

5 Geogebra Det er sjovt og udfordringen  

5 Ingen ting Ingenting 

6 Duolingo  Man lærer ting 

6 Læse apps Jeg kan godt lide at læse 

6 Lommeregner De er nemme 

6 Clio online Jeg synes at man især i clio online lære en masse 
ting, man måske ikke ville have tænkt på, det synes 
jeg, er super fedt. 

6 Chicken go og minecraft Idk 

6 Showbie Idk den er let 

6 Fede apps og (portaler?) jeg bruger ikke min iPad 
så meget der hjemme så ved det ikke 

Jeg kender ikke nogle som er fede 

6 Jeg tror ikke der er nogle bestemte  

6 Ordbogen Så kan man ting oversat hurtigere 

6 Det ved jeg ikke Ved ik 

6 showbie, garageband, kahoot, nota  

6 showbie, kahoot, garageband, nota  

6  Minecraft      Tik tok         Fordi de sjove  

6 Idk Fordi at de er fede  

6 Clio online Matematikfessor De er nemme at bruge 

6 Kahoot!  Fordi kahoot er rigtig sjovt 

 
 

Klas
se 

10. Hvilke portaler og apps er ufede? 11. Hvorfor kan du ikke lide disse ufede 

portaler/apps? 

4 Roblox Der er bare et eller andet der gør at det er mega 
kedeligt  

4 Preschool Fordi den er til små børn 

4 Det ved jeg ikke  

4 Det ved jeg ikke   

4 Clioonline Den er kedli 

4 Matematikfese  ? 

4 Der er ikke rigtig nogen  

4 FX matematikfessor Fordi de ikke så sjovt 

4 Dansk portaler ? 

5 Dem for mindre børn + læse De er for mindre børn (dem for børn) og det kan 
være svært at holde koncentration (læse) 

5 De fleste  

5 Bitsboard  Fordi det er kedeligt 

5 Nogle De er kedelige 

5 Geogebra. Matematik fesser. Geogebra: fordi jeg kan ikke finde ud af Geogebra og 
vi får ikke rigtig hjælp. Matematik fesser: fordi 
matematik fesser er kedelig 
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Klas
se 

10. Hvilke portaler og apps er ufede? 11. Hvorfor kan du ikke lide disse ufede 
portaler/apps? 

5 GeoGebra,  GeoGebra er ufedt Fordi den er besværlig på iPad og 
meget svært at lære at bruge 

5 Der er ikke noge der er ufede Jeg har ikke noge apps elle portaler jeg ikke kan lide 
alle er gode nok  

5 Bitsboard  Det er tit at Bitsboard ikke virke.  

5 Peges  Fordi at man hele tiden skal skrive 

5 Der ikke nogen der er decideret UFEDE   

5 Sociale medier.  Fordi mange mobber på de sociale medier.  

5 Der ar ikke nogen sådan ufede ting . 

5 Sociale medier, og falske butikker Falske butikker snyder, og sociale medier samler info 
om en på de sociale medier kan folk også skrive 
dårlige kommentarer og være onde 

5 Bitsboart Jeg skal lave noget 

5 Bitsboard  Fordi den ikke altid virker lige så godt  

5 Gyldendal Ved jeg ikke  

5 Sensei Paper, og Sensie Læring. Det er en app for 0.klasse. 

5 Ingenting ingenting 

5 Sensei Paper  Jeg aner ikke hvad vi skal bruge den til 

5 Ingenting Ingenting 

6 Critical ops Det er bar et provokerende spil 

6 Clioonline Det er kedeligt 

6 Matematik apps Matematik 

6 Matematikfessor Jeg hader matematik 

6 Clio online Jeg syndes det er lidt uoverskueligt og kedeligt 

6 Idk Ved ikke 

6 Det ved jeg heller ikke Jeg ved stadig ikke hvad jeg kan lide og ikke lide 

6 Matematik fessor  Jeg syndes den er kedelig 

6 Det ved jeg ikke  

6 Ved ikke Ved ik helt hvad det er 

6 ved det ikke  

6 ved det ikke  

6 Fortnite  Fordi de ufede  

6 Idk Idk 

6 Det ved jeg ikke Ved det ikke 

6 GeoGebra  Fordi jeg syndes der er rigtig svært 

 
 

Klas
se 

14. Hvilke forløb fungerer godt på iPad? 15. I hvilke forløb/fag fungerer det godt at arbejde 

i hånden? 

4 Man skal ikke bruge for meget iPad i skolen.  Billedkunst 

4 Google Den lille skate jagt 

4 Sensei learning  Dansk matematik  

4  Stav i dansk 

4 GarageBand  Biled kunst  
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Klas
se 

14. Hvilke forløb fungerer godt på iPad? 15. I hvilke forløb/fag fungerer det godt at arbejde i 
hånden? 

4 Garage band Biled kunst 

4 Pages er nemt  engelsk 

4 Pages er en app som er god og hjælpende  Engelsk  

4 Brøker Dansk 

4 Prosekt uge og Naturteknik Læsebånd  Billedkunst musik matematik blæs kor og dansk  

4 Kahoot Dansk 

4 Kahoot Dansk 

4 Mat ,Dansk og prosekt uge   Namest alle fag 

5 De fleste (efter min mening) De fleste 

5 Dansk er svært men godt Matematik 

5 Læseuge Trimdag 

5 Det hele Fx mat 

5 At skrive stil og lave grube arbejde og andet Idk 

5 Fx gruppearbejde er godt på iPad det gør det 
nærmere og mere overskueligt. 

Engelsk, tysk,  

5  Fandango, stav, lets do it,  

5 Tysk og engelsk natur teknik  Tysk engelsk matematik  

5 Projekt uge  Noget af Engelsk er godt i hånden.  

5 At skrive opgaver og oversætte Dansk, engelsk, natur/teknik 

5 Projektuger  Gruppearbejde  

5 Projekt uge  Alt.  

5 Undersøge ting og viden Dansk, engelsk 

5 Dansk Dansk  

5 Projekt uge  Det ved jeg ikke  

5 Grubbe arbejde  Dansk  

5 De forløber man skal bruge den. Dem alle. 

5 Projekt uge  Alle fag 

5 De fleste  Alle 

5 Projektuge  Alle fag 

6 Ved ikke  Dansk og idræt 

6 Når man skal skrive stil Matematik lektier 

6 Tysk, matematik, dansk Ingen 

6 Mange, men jeg kan ikke lige komme i tanke om 
nogle specifikke. 

I tysk laver vi mange sjove ting i hånden, så det er 
fedt. 

6 Skrive Tysk 

6 Det ved jeg ikke Ved ikke 

6 Projektuge, stil, dansk og undersøgelse Også dansk, matematik, tysk og Engelsk 

6 Ved ikke  Matematik 

6 showbie  musik, idrat 

6 showbie musik, idrat 

6  Spørger ikke mig   Billedkunst  

6 Spørger ikke mig Billedkunst 

6 Kan best lide at skrive på iPad Tysk 
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Klas
se 

25. Hvad er fordele ved bøger online? 26. Hvad er ulemper ved bøger online? 

4  At det er svært at huske hvor man er nået til  

4 At du kan finde flere bøger At din telefon/iPad kan gå ud eller at den kan lagge 

4 Ikke noget  Det er ikke det samme som bøger lavet af papir 

4 Det ved jeg ikke Det ved jeg ikke 

4 Det ved jeg ikke  Det ved jeg ikke 

4 Der er nogen ting du ikke kan læse i papir bøger Det kan være falsk det du læser 

4 Der er nogle ting du ikke kan læse i papirbøger Det kan være falsk og forkert  

4 Man kan nemmere fene boge hurtigere  Man for ikke nok ud at det 

4 Dar er mage forskelige slaks  Man komme til at læse mage boge uden næsten at 
komme igan  

4  At man kommer til at lave andre tig 

4 Ikke noge At det er kedeligt 

4 Man kan læse næsten alle bøger på nettet Man kan let komme til at springe rundt 

5 De er lette at finde og gemme. Dog foretrækker 
jeg at gøre det på gammeldags vis 

Det ved jeg faktisk ikke, jeg har ikke så meget 
erfaring 

5 De fylder ikke så meget som fysiske bøger Man skal have internet 

5 At man kan finde alt At det andet bare er federe 

5 Nemmere det lammer ikke Ingen ulemper 

5 At man kan finde flere Fordi at de ikke er af papir 

5 Fordelen er at du altid har den bog du vil læse. At det nogen gange targer lang tid at hente dem. 

5 De kan ikke gå i stykker og fulder kun en IPad 
stadevik vis det var en bog på 100000 sider 

 

5 At den altid er der lige made om man ska rejse 
skal man bare gave er skærm med og så kan man 
læse den  

At man skal buge internet til at læse den 

5 De bliver ikke væk  Jeg for ondt i hoved af at læse på iPad  

5 At man ikke skal bruge penge Ingtet 

5 Der er ikke nogen fordele Man kan ikke læse alle steder 

5 Hvis du ikke gider at læse så kan du lytte til 
bogen istedet for  

Hvis du er gået ud af siden hvor du fandt bogen på 
og så skal finde siden igen næste dag og du ikke kan 
huske hvad siden hed hvor du fandt den bogen 

5 Ingen.  jeg bliver u koncentreret og får ondt i hovedet.  

5 Der er kun to fordele hved online bøger og det er 
at du kan søge hvis du skal finde en bog og så er 
der et bedre udvalg  

Du kan kun læse hvis der Wifi nogle gange skal man 
købe dem 

5 Man kan høre lydbog og finde gode bøger hvis 
de Iker er på biblioteket og de aflevere sig selv 

Det er rarere at læse i en papirbog og jeg får lidt 
ondt i hovet hvis jeg kigger på en skærm længe 

5 Ikke noget Ondt i hovedet  

5 Jeg syndes det er nemmer  Jeg bliver hurtig fostregert  

5 Du kan give dem point Du sidder med hoved ned i hoved  

5 Jeg læser kun papir bøger. Det ved jeg ikke. 

5 Bøgerne er nemme at finde Ikke alle bøger er på nettet 

5 At det er nemt at slå på og man bar er på siden At man bliver træt i ørene noge man læser på iPad 

5 Bøgerne er nemmere at finde online  Når jeg læser på iPad’en kan jeg ikke danne mig et 
billede i hovedet af historien og kan ikke lide at læse 
på ipad  
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Klas
se 

25. Hvad er fordele ved bøger online? 26. Hvad er ulemper ved bøger online? 

6 De er nemmere at nå til  At det ikke er samme glæde som ved papir bøger 

6 De koster ikke penge og er nemme at finde Man kan komme til at lave alt muligt andet 

6 Det er nemmere at finde De bliver hurtigt uoverskueligt og indvikled 

6 Man kan nemt finde dem, og behøver ikke gå på 
bibliotek 

Jeg kan ikke koncentrere mig, om hvad der står, og 
så for jeg lidt ondt i hovedet. 

6  Jeg syndes det er lidt kedeligt at læse online 

6 De kan blive læst op hvis man har svært ved det At man ikke har en fornemmelse af en bog 

6 Ikke noget fordi man ikke lærer en skid af det, 
man er ukoncentreret på grund af at der kan 
være en anden app man er koncentreret på så 
man slet ikke kan huske hvad man har læst. 

Det samme som jeg lige har skrevet 

6 De kan ikke gå lige så let i stykker? Det er ikke hyggeligt 

6 Man skal ikke give den tilbage til biblioteket  

6 Det okay Ved ik 

6 man kan få hjelp  

6 man kan få læst det op  

6  Ingenting   Hvis der ikke er internet og det er bedre med fysiske   
Bøger 

6  idk Hvis der ikke er noget wifi  

6 Man kan finde mange forskellige bøger Man bliver ukensentræet og det er irretrende for 
øjnene når man kigger på iPad’en for lang tid  

6 Ik rigtig noget  

 
 

Klas
se 

27. Hvad er fordele ved papirbøger? 28. Hvad er ulemper ved papirbøger? 

4 At det er bedre for en De kan blive væk 

4 At de ikke kan bugge eller gå ud At siderne kan rives over 

4 Der er mere viden  Vi ødelægger træer og skader naturen  

4 Det ved jeg ikke  Detved jeg ikke 

4 Online skal man først finde bøgerne  Ikke noget 

4 Det er ofte ikke falsk  

4 At der meget ofte ikke falske ting i dem De kan gå nemt gå i stukker 

4 Man for mejer ud at det  

4 Man læse den samme bog  Dar er ikke så mage forskelige  

4 At man lever sig mere ind i det Ikke nogen ulemper 

4 At det er beder Ikke noge 

4 Man kan kuntentræer sig om en bog og ikke 
kigge på alle Mulie andre bøger 

Det er svære at finde den bog man gerne vil læse 

5 De er bedre Ved jeg ikke 

5 Man kan læse alle steder De fylder meget 

5 At det er fysisk Der er ikke nogen ulemper 

5 Man fordyber sig mere Det lamer          

5 Fordi der er en god føgelse af at have en papir 
bog i hånden 

At man kan glemme hvor de er  
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Klas
se 

27. Hvad er fordele ved papirbøger? 28. Hvad er ulemper ved papirbøger? 

5 Det er noget fysisk og ikke noget på en skærm Ulempen er at du kan være uheldig vis du låner 
bøger på bibliotek og en side mangler 

5 Jeg syndets det er fedt fordi så har men den i 
hånden og kan se hvor mange sider der er 
tilbage  

De kan gå i stykker 

5 At man kan læse dem lige når man vil  At det kan går i stykker  

5 Man for ikke ondt i hoved og det er meget rare 
at læse i en rigtig bog 

Man kan glemme de til læsebånd  

5 At man nemmere kan finde dem At de koster for mange penge 

5 At man kan læse dem selv om man ikke har 
internet og man kan bruge dem som brænde og 
jeg synes også det er federe at læse en papir bog 

Ved det ikke 

5 Du sidder med selve bogen i hånden så hvis du 
ikke kan huske  

Du kan ikke få læst det op  

5 Jeg lever mig mere ind i historien når det er 
papir bøger.  

Ingen.  

5 Jeg syntes det er hyggeligere at læse i en papir 
bog og jeg huskere det nærmere i en papir bog  

Nogle gange skal man købe dem 

5 Det er nemmere at leve sig in i og så for man 
ikke ondt i hovet 

Ingenting 

5 Ikke for undt i hovedet  Kan gå i stykker  

5 Jeg ved det ikke   

5 At du kan slappe af Ikke noget  

5 Det er nemmere tror jeg. De kan være skrøbelige. 

5 Man kan finde næsten alle bøger De er svære at finde på biblioteket  

5 At der ikke behøver at vare strøm på At bogmærke nemt bliver væk 

5 Jeg kan danne mig et billede i mit hovede af 
historien og jeg syntes det er bedre og sjovere  

ikke noget! 

6 Hyggeligere  Let at ødelægge 

6 At man kun skal forholde sig til bogen At de er svære at finde på biblioteket  

6 Systemet med papirbøger er mindre indviklet 
end en online 

Det kan være lidt kedelige 

6 Det er rart at sidde med en rigtig bog, jeg kan 
meget bedre koncentrere mig! 

Hvis man læser i mørke er det svært at se. 

6 De er bare lidt sjovere  

6 At man føler man læse mere  At de ik kan blive læst op 

6 At man ikke skal koncentrere sig om alt muligt 
andet, så man bare kan fordybe sig i den man 
læser. Det syntes jeg er rart 

Ikke nogle 

6 Det er hyggeligt at sidde og bladre og så er det 
bare rart at gå på Bilbo og låne nogle bøger. Jeg 
elsker bare papir bøger 

Hvis man har den samme bog med i skole i lang tid 
bliver den slidt ): 

6 Man kan bare lige tage dem  

6 Det er okay  

6 ved ikke  

6 ik en skig ik en skig 

6  At man skal følge papir   At man skære sig på den  
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Klas
se 

27. Hvad er fordele ved papirbøger? 28. Hvad er ulemper ved papirbøger? 

6 At du har bogen ved dig Idk 

6 Der er meget mere overskueligt  Synes ikke der er nogle  

6 Det er nemmere syndes jeg Ik rigtig noget 

 

30. Kan du lide at skrive i hånden? 
 

Kla
sse 

 
31. Hvorfor kan du eller kan du ikke lide at skrive i hånden? 

4 Ja Jeg kan bedre finde ud af at skrive bogstaverne  

4 Ja Jeg synes det er sjov 

4 Ja Det er sjovt og du for en bedre skrift  

4 Ja Fordi det er afslappende 

4 Ja Det ved jeg ikke 

4 Ja Det ved jeg ikke  

4 Ja Det er hurgtigt 

4 Ja Jeg syngs det er sjovt 

4 Ja Fordi ens plyant kneke  

4 Ja Jeg kan godt lide at skrive i hånden  

4 Ja  

4 Ja ? 

4 Nej Jeg synes at det er kedeligt at skive i hånden  

4 Nej Det tager rigtig lang tit 

5 Ja Jeg ville VIRKELIG ønske at der var en mellem ja og nej! 

5 Ja Fordi så lige og perfekt som på Ipad og man har en frihed til at skrive som man har lyst 

5 Ja Fordi at så kan jeg øve mig på min skrift  

5 Ja Det er rare at skrive i hånden for man for ikke ondt i hoved af det 

5 Ja Fordi at jeg godt kan lide at tegne  

5 Ja Fordi man har sin egen helt specielle skrift og det kan jeg godt lide.  

5 Ja Man kan bedre styre det når man selv skriver 

5 Ja Jeg kan lige det 

5 Ja Jeg kan godt lide at skrive i hånden fordi jeg kan tegne hihi  

5 Ja Ved det ikke  

5 Ja Jeg husker det bedre hvis jeg skriver i hånden. 

5 Ja Det er nemt at skrive i hånden fordi man har kontrol over hvad man laver 

5 Ja Jeg husker det maget nemer at huske 

5 Ja jeg føler der er bedre for mig og nemmere og sjovere. Det gør undervisningen sjovere for mig 

5 Nej Det går meget hurtigere på ipad 

5 Nej Fordi det tager lang tid 

5 Nej Det er kedeligt  

5 Nej Jeg kan ikke lide at skrive i hånden fordi at jeg skriver grimt og det kan nemt blive væk hvis jeg 
skriver på papir 

5 Nej Jeg kan ikke lide at skrive i hånden fordi at jeg har grim håndskrift  

5 Nej Fordi jeg er dårlig 

5 Nej Du kan nemt få ondt i hånden og hvis man ikke passer på så kan ens papir let blive væk 
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5 Nej Din skrift bliver ikke rettet og du kan skrive meget hurtigere og det er sjovere  

6 Ja Jeg kommer ikke til at lave alt muligt andet 

6 Ja Jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg kan lide det. 

6 Ja Jeg kan lide tage noter  på papir fordi det er nemmere 

6 Ja Jeg kan bare godt lide at skrive i hånden, men det er bare nemmere på iPad 

6 Ja Jeg har ikke noget imod det.... men ellers er jeg lidt lige glad 

6 Ja  

6 Ja  

6 Ja  Fordi jeg skri 

6 Ja Den kan være nemmer at skrive forkert på papir 

6 Ja Jeg syndes det er rigtig rart at skrive i hånden og så øver jeg også min skrivning  

6 Nej Fordi jeg er rigtig dårlig til at skrive i hånden. Og min skrift er grim 

6 Nej Det er meget besværligt og jeg skriver ikke så pænt men jeg magter ikke at øve mig 

6 Nej Det går for langsomt og det bliver grimt. Og så får jeg ondt i hånden 

6 Nej Det er bare nemmer på en iPad  

6 Nej  

6 Nej Fordi at jeg skriver grimt 

 
 
32. Mener du, at det er vigtigt, at du lærer at skrive i hånden? 
 

Kla
sse 

 
33. Hvorfor mener du det er vigtigt eller ikke vigtigt at lære at skrive i hånden? 

4 Ja Fordi vis ikke man kan skrive i hånden så vis man ikke har en telefon kan man ikke snakke med 
folk langt væk 

4 Ja Så du kan skrive hånden  

4 Ja Du kan kun få en god skrift ved at øve i hånden  

4 Ja Vis man skal bruge det når man for en uddannelse  

4 Ja Vis du skal skrive onder eller så noget 

4 Ja Fordi at hvis du skal skrive et brev 

4 Ja Det kan gå ud over din fremtid 

4 Ja Så man lære det 

4 Ja Fordi man skal noge gane gør det som vorksn  

4 Ja Vis man skal skrive et brav 

4 Ja Ja 

4 Ja Fordi det er ikke altid at ulighed at skrive på iPaden 

4 Ja  

4 Ja Hvis du skal skrive et brev 

5 Ja Du skal højst sandsynligt bruge det 

5 Ja Jeg syndets det er vigtigt fordi at man kommer til at bruge det til noget i sit liv på et tids punkt  

5 Ja Fordi når man bliver voksen har man virkelig brug for det  

5 Ja Det er vigtigt fordi at man kommer til at bruge det senere i livet 

5 Ja Fordi så kommer man ikke til at være afhængig af at skrive på iPad  

5 Ja  

5 Ja Det er bare vigtig at have en god håndskrift til når man bliver voksen og når man er barn fordi at 
det altid er rart at man bare lige kan skrive uden at tanke over at man ikke kan stave eller ikke er 
glad for sin håndskrift 
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5 Ja Papirer arbejde  

5 Ja Fordi man kan lærer at skriv på mange forskelige måde  

5 Ja Ved det ikke  

5 Ja Det er vigtigt for lige meget hvad kommer vi til at bruge det. 

5 Ja Fordi man skal bruge det til alt man laver 

5 Ja Fordi så ikke iPad bar papir og blyant 

5 Ja det er vigtigere ind ipad 

5 Ja Fx i dansk og natur fag 

5 Ja Fordi det skal man bare kunne  

5 Ja Fordi at man skal kunne skrive i hånden 

5 Ja Det er vigtigt at kunne skrive i hånden til ud i frem tiden. 

5 Ja   

5 Ja Fordi at hvis du kommer ud for et arbejde hvor du skal skrive i hånd så er det godt at lære 

5 Ja Der er mange uddannelser med det 

5 Nej Det er kedeligt 

6 Ja Det skal man kunne 

6 Ja Fordi, man for brug for det senere hen. 

6 Ja Fordi man skal vel lære det på et tidspunkt 

6 Ja  

6 Ja  

6 Ja  

6 Ja  

6 Ja  Fordi så man kan skrive sin autograf  

6 Ja Fordi man skal bruge det i fremtiden 

6 Ja Det er super vigtigt at lære at skrive i hånden vi skal jo bruge det i fremtiden 

6 Ja Så man kan det hvis man for brug for det 

6 Ja Så man også lære det 

6 Ja  

6 Ja Idk 

6 Nej Fordi teknologien overtager lige så stille 

6 Nej I fremtiden bliver alt sikkert online 

 
 

Spørgeskema 2 
 
20. Bruger du mobiltelefonen i timerne? 
 

Kla
sse 

 
21. Hvis du bruger mobiltelefonen i timerne, hvad bruger du den så til? 

4 Nej  

4 Nej Ikke noget  

4 Nej Jeg bruger den ikke  

4 Nej  

4 Nej At ringe 

4 Nej  
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4 Nej  

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej Ringe til mine forældre vis jeg har glemt noget  

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej  

5 Ja Snapchat 

5 Ja At høre musik hvis vi må (kun hvis vi må) 

5 Nej Ringe og skrive. SERIØST I BURDE FÅ JER EN NOGEN GANGE KNAP! 

5 Nej Jeg bruger ikke telefon i timerne 

5 Nej Jeg har den ikke  

5 Nej Jeg ringer 

5 Nej Intet 

5 Nej  

5 Nej  

5 Nej  

5 Nej Jeg bruger den ikke i timen  

5 Nej Jeg gør det ikke  

5 Nej  

5 Nej Jeg har ikke en tlf 

5 Nej   

5 Nej Jeg bruger den Ikke 

5 Nej Aldrig  

5 Nej . 

5 Nej  

5 Nej Det gør jeg ikke 

5 Nej Hvis jeg bruger den så er det fordi jeg har glemt min iPad og så bruger den istedet. 

5 Nej Jeg brug den ikke 

6 Ja Tjekke ting og nogen gange sociale medier 

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej Ingenting 

6 Nej  

6 Nej Jeg har brugt den få gange, og når jeg bruger den var jeg på snapchat 

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej Jeg bruger den ikke i timerne, men jeg sendte en gang en snap i et frikvarter 

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej Vi låser vores mobiler inde i et skab hver dag så jeg kan slet ikke bruge den 
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22. Bruger du mobiltelefonen i frikvartererne? 
 

Kla
sse 

 
23. Hvis du bruger mobiltelefonen i frikvartererne, hvad bruger du den så til? 

4 Nej  

4 Nej Ikke noget  

4 Nej Jeg bruger den ikke 

4 Nej  

4 Nej Ikke noget 

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej Ringe 

4 Nej  

4 Nej  

4 Nej  

4   

5 Ja Pokemon GO! 

5 Nej  

5 Nej Ringe/skrive 

5 Nej Jeg bruger ikke telefon i frikvarteret 

5 Nej Jeg har den ikke  

5 Nej Bruger den ikke 

5 Nej Intet 

5 Nej  

5 Nej  

5 Nej  

5 Nej Jeg bruger den slet ikke i skole tiden 

5 Nej Jeg gør det ikke 

5 Nej  

5 Nej Jeg har ikke tlf 

5 Nej   

5 Nej Jeg bruger den ikke 

5 Nej Aldrig  

5 Nej . 

5 Nej  

5 Nej Det gør jeg ikke 

5 Nej Bruger den ikke. 

5 Nej Jeg bruger den ikke 

6 Ja Tjekke medier 

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej Bruger den ikke 
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6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej Tjekke mine beskeder eller snap 

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

6 Nej  

 
 

Klas
se 

33. Ordet er frit til en sidste kommentar vedr. brug af IT på Ollerup Friskole 

4 Jeg syntes det er godt at bruge iPad nogle gange 

4 Det er sjovt at bruge  

4 Det ved jeg ikke  

4 Det ved jeg ikke  

4 Det er lige tilpas på skolen  

4 Jeg synes der er lige til pas på skole 

5 Det er sku fint nok! 

5 Rigtig god undersøgelse  

5 Ved det ikke  

5 Jeg synte det er tilpas  

5 Fint 

5 Elsker drake 

5 Lidt mindre iPad  

5 Jeg har det fint med at vi har iPat på skolen  

5 Jeg syntes vi bruger den for meget 

5 Hej mine forældre er skilt så det er lidt forskelligt men jeg har svaret så godt jeg kunne 

5 Det er en god ting 

5 Jeg synes lærerne skal holde mere øje med om elever spiller på deres iPad i timen  

5 Jeg syntes det er ok med IT på skolen  

5 Jeg syntes det er fedt at vi har it. Men kan bedst lide at lave fysiske ting.           

6 Godt spørgeskema håber mine svar kan bruges til noget 

6 Har ik rigtig nogen 

6 Jeg synes at ipad er en god ting, men jeg savner at vi måtte have Snapchat og Instagram. 

6 jeg har ikke nogle kommentar :):) 

6 Jeg syndes at vi nogle gange godt kan bruge lidt for meget iPad i skolen 

 


