
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE SAMLEDE BESVARELSER 
 

Spørgsmål til elever i udskolingen 
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 7-8-9 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 i udskolingen 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

22:35
Gennemsnitlig fuldførelsestid

Aktiv
Status

Ja 42

Nej 10

Seneste svar

"Jeg mener det er vigtigt fordi jeg synes at det er vigtigt at lære og bru…

"man kan blive lidt træt af at bruge IT hele tiden "

"Jeg er lidt midtimellem men nok mens over i ja side for vis man skal v…

52
Svar

Seneste svar

"Ved hjælp af iPads kan det måske være nemmere for nogen, der har …

"fordele ved ipads er at man bruger det i skolen og ikke der hjemme"

"det går hurtigere med fx at skrive, osv. Og igen lære man hvordan 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

"At man nemt kan blive afhængig og mange børn for problemer med …

"man blive træt at kigge på ipads en hel dag"

"Det er nok at man måske bliver fastede til at spille i timerne. Eller vis …

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. I hvor stor en andel af undervisningstiden arbejder du på iPad’en i de forskellige fag (i % af
undervisningstiden i faget)?

Dansk 29

Matematik 16

Engelsk 17

Tysk 17

Historie/kristendom/samfunds… 18

Idræt 0

Naturteknik/Naturfag 23

Musik 0
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8. Hvordan vil du helst have, at iPad'en skal bruges?

9. Hvilke portaler og apps er fede?

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

11. Hvilke portaler og apps er ufede?

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

Den skal både bruges i underv… 44

Den skal kun bruges i undervi… 7

Den skal slet ikke bruges, hver… 1

Seneste svar

"Kahoot, clio, pages og mange andre "

"Geogebra, Matematikfessor, Clio, Kahoot, Gyldendal "

"Det de jeg ikke. :("

52
Svar

Seneste svar

"Jeg kan for eksempel godt lide clio fordi det fungerer godt for mig. Je…

"Matematikfessor den der fed fordi man kan træne matematik så man…

"...?"

49
Svar

Seneste svar

"Jeg kan ikke så godt lide geogebra"

"jeg ved det ikke "

"Det ved jeg heller ikke :("

52
Svar

Seneste svar

"Jeg kan ikke lide geogebra fordi jeg synes det er besværligt at bruge a…

"fordi de alle sammen er lide gode"

"Der ved jeg ikke lige hvad jeg svarer på nu hvor jeg ikke har svaret på…

49
Svar



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

14. Hvor meget synes du portalerne bruges i fagene?

15. Hvilke forløb fungerer godt på iPad?

Det gør undervisningen nem … 13

Det gør undervisningen ensfo… 34

Det giver ro i maven for jeg ve… 8

Jeg vil hellere have, at der und… 24

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

"Dansk faget? "

"nogle forløb fungerer det godt at bruge ipads "

"Jeg syndes at det fungerer godt i alle forløb/fag på nar idræt for jeg k…

51
Svar



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

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

18. Hvor tit tager du noter i undervisningen?

Seneste svar

"Engelsk eller dansk"

"dansk, matematik, engelsk og tysk. synes jeg selv "

"Fx idræt er godt at arbejde i hånden."

51
Svar

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 sidder det fast

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 12

Nogle gange 24

Sjældent 11

Aldrig 5



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

20. Kan du lide at læse?

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

22. Læser du bøger uden for skoletiden?

Jeg skriver dem med blyant/p… 29

Jeg skriver dem på iPad’en 23

Jeg tager billeder af lærerens … 30

Andet 12

Ja 36

Nej 16

Papirbøger 14

Online bøger 16

Lige meget i begge dele 22

Ja 28

Nej 24



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

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

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

26. Hvad er fordele ved bøger online?

Papirbøger 29

Online bøger 9

Lige meget i begge dele 10

Ja, ofte 10

Ja, men ikke tit 17

Nej, aldrig 25

Skærm 9

Bog 43

Seneste svar

"At det er nemt og hurtigt at finde den bog man leder efter "

"at man kan få det læst op hvis man er ordblind"

"Der er jo at man kan finden lytte bøger vis man nu er ordblinde eller …

52
Svar



27. Hvad er ulemper ved bøger online?

28. Hvad er fordele ved papirbøger?

29. Hvad er ulemper ved papirbøger?

30. Vi vil gerne vide noget om dine biblioteksvaner

Seneste svar

"Jeg får tit ondt i hovedet og i mine øjne "

"jeg synes ikke der er nogle ulemper ved at læse bøger online"

"Det er at, jeg følger at man ikke for sammen oplevelse af at læse på I…

52
Svar

Seneste svar

"Jeg kan godt lide at læse i papirbøger fordi jeg bedere kan huske bog…

"at man kan læse den forfra hvis man har læst den en gang"

"Det er at man for en anden opleves af bøgen når man sider med den …

52
Svar

Seneste svar

"At det måske er lidt upraktisk at have med sig for eksempel vejer det …

"jeg synes ikke der er nogle ulemper ved papirbøger"

"Det er jo så vis man er ordblinde og ikke kan finde den bog som man …

52
Svar

Ofte Engang imellem Sjældent Aldrig

Hvor tit kommer du på biblioteket?

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



31. Kan du lide at skrive i hånden?

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

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

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

Ja 28

Nej 24

Seneste svar

"Jeg kan godt lide at skrive i hånden fordi jeg elsker at tegne og arbejd…

"fordi så kan man nemmer husk det læreren har sagt også øver man o…

"For så følger jeg nok at det er lidt mere mig der skriver det enden bar…

52
Svar

Ja 48

Nej 4

Seneste svar

"Jeg mener at det er vigtigt fordi som barn gik jeg på en helt anden sk…

"jeg synes det er vigtigt at skrive i hånden"

"Vis nu man skal skrive en opgave i hånden så ens hånd skrivet ikke k…

50
Svar



35. 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



36. 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 i udskolingen 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

08:17
Gennemsnitlig fuldførelsestid

Aktiv
Status

Ja 50

Nej 2

Ja 10

Nej 42

Ja 19

Nej 33
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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 45

Nej 7

Ja 51

Nej 1

Ja 30

Nej 22

I frikvartererne 9

Efter skole 26

Derhjemme 40



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 23

Nej 29

Mere end dig 16

Det samme som dig 30

Mindre end dig 6

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 12

Nej 40

Ja 42

Nej 8

Jeg har ikke en mobiltelefon 2

Ja 12

Nej 40



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 33

Facebook 23

Instagram 29

Twitter 7

TikTok 12

Andet 22

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 10

Nej 42



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 7

Nej 45

Ja 51

Nej 1

Ja 44

Nej 8

Ja 6

Nej 46



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

"Jeg har måske filmet noget eller brugt den til fag min lærer sagde vi s…

"Prøv a hør. Jeg bruger den nogen gange til at tjække en vigtig besked…

39
Svar

Ja 14

Nej 38

Seneste svar

"Til at tjekke de sociale medier, om jeg har fået nogen beskeder eller s…

"Det kan vi ikke fordi i er så ****ing meningsfyldte og tør ikke tage no…

40
Svar

For meget 17

Tilpas 30

For lidt 5



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 3

1 time 9

2 timer 17

3 timer 15

4 timer 7

Mere end 4 timer 1

Mindre end 1 time 3

1 time 9

2 timer 14

3 timer 11

4 timer 4

Mere end 4 timer 11

Ja 25

Nej 27



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 21

Få lov til mere skærmtid 4

Det tænker jeg ikke på 27

For meget 15

Til pas 20

For lidt 0

Jeg er ligeglad 17

Ofte 10

Nogle gange 16

Sjældent 18

Aldrig 8

Spil hvor jeg bevæger mig ale… 2

Spil hvor jeg bevæger mig sa… 28

Spil på en iPad alene 0

Spil på en iPad sammen med … 22



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 27

Ja, nogle gange 13

Nej, der er sjældent 7

Nej, aldrig 5

Seneste svar

"Jeg synes Ipad er en ting, som har gjort Ollerup Friskole til en skole hv…

"Jeg syndes at det er fedt at vi bruger iPads i skolen og lære at bruge d…

"Jeg håber i har haft hørt hvad jeg har skrevet i de tidligere spørgsmål…

37
Svar



 

Side 1 

 

 

Udskolingen – 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? 

7 Ja Fordi hvis man skal have et job så er der meget tit teknologi indblandet og så er det godt at vide 
noget om hvordan man gør 

7 Ja Man skal også lære at skrive pænt 

7 Ja Fordi vi kan få andre muligheder og vi kommer til at skulle bruge det på et senere tidspunkt  

7 Ja Fordi det bliver brugt mere og mere rundt omkring i verden. 

7 Ja Fordi at vi bruger det så meget 

7 Ja Så man lære at bruge it men det kan også blive for meget. 

7 Ja Hvis man skal have en uddannelse der indeholder IT 

7 Ja Fordi at i fremtiden skal man bruge det 

7 Ja Fordi at vi sikkert skal bruge det i fremtiden 

7 Ja Vores verden bliver lige så stille mere digital så det ville være uprægssik at ikke vide hvordan det 
fongere dog synes jeg også at vi burede bruge ting som en blyant og parpir  

7 Ja Det er vigtig fordi man senere tit kommer til at bruge det 

7 Ja Hvis man skal bruge det til sit arbejde eller når man tar en uddannelse  

7 Ja Hvis man skal bruge det senere i sit liv 

7 Ja Hvis vi vil bruge det senere så det vigtigt at kunne! 

7 Nej ? 

7 Nej Det er lidt ligemeget når man lære det der hjemme  

7 Nej Alle kan bruge tlf og pc aligevel så vi behøver ik men det er aligevel nice  

7 Nej Man behøver ikke IT, man kan ihvertfald sagtens leve uden 

7 Nej Fordi at jeg har en ipad og det er lige aå godt 

8 Ja It i fremtiden 

8 Ja Jeg ikke at det er vildt vigtigt. Jeg synes bare man skal lære lidt om det, fordi det er sådan verden 
er nu. Hvis man ikke kan finde ud af at skrive noget på en computer eller iPad, så er det meget 
svært at gøre noget, fordi alle arbejdspladser skoler og sådan noget har IT. 

8 Ja Fordi at i fremtiden bliver det sikkert svært at få et job hvis man ikke kan betjene en computer. 

8 Ja Fordi det er godt at kunne i den verden vi lever i 

8 Ja Fordi at it er generelt hurtigere og nemmere at bruge :) 

8 Ja Bl.a fordi vi får et indblik over de forskellige undervisnings apps som vi måske kommer til at 
bruge i fremtiden uden for skolen 

8 Ja Fordi vi så får nogle fordele i de videregående udanelser  

8 Ja Jeg vil sige både og. Man kan godt lære at bruge IT der hjemme, men selfølgelig hvis man skal 
bruge en app, som lærerne kende bedst til.  

8 Ja Fordi at der er mange gode ting man kan på it 



 

Side 2 

 

8 Ja Der vigtigt fordi at der bliver brugt meget it i hverdagen og såden så det vigtigt man ved hvordan 
man bruger det  

8 Ja Det er vigtigt fordi at jeg tror i fremtiden kommer alt om at hanke om IT og man kan også blive 
meget træt at læse hele tiden i en bog  

8 Ja IT bliver mere og mere en del af gymnasie, uni mm. Dog må man heller ikke starte for tidsligt 
fordi det kan være for abstrakt i starten 

8 Ja Det er vigtigt på grund af at man bruger elektronik stort set over det hele. 

8 Ja Fordi at it er en stor del af den moderne verden. De fleste videre gående udandelser og 
gymnasier bruger også it i en form 

8 Ja Jeg mener det er lidt vigtig, fordi det er et redskab men kommer til at bruge i mange 
sammenhænge og derfor er godt at lære, og så kan it hjælpe med mange. 

8 Ja det er godt at vi lære at bruge it på skolen for jeg tror at det kommer til at være en masiv del af 
både den framtidei uddanelse og det framtideig arbejte. men jeg har fåedt en it ryksæk alså en 
cumpyter, jeg fik hjelp til at lære programerne men selve hvordan man bruger en computer 
måtte jeg selv finde ud af (-; 

8 Nej Det er nemmere at skrive det ned og printe eller sende stile og lignende på en pc eller IPad 

8 Nej Du lære at bruge det mange andre steder 

8 Nej Jeg mener det kan være et godt redskab til forskellige ting men jeg mener ikke at der er vigtigt 
som sådan. 

9 Ja Fordi at vi lever i en digital verden, og vi skal vide hvordan IT fungere 

9 Ja Jeg syntes det er vigtigt at lære, hvis jeg skal bruge det en dag i fremtiden. 

9 Ja Jeg mener det er vigtigt at lære at bruge det i skolen, for ellers er man fuldstændig uvidende om 
en stor ting der fylder meget i hverdagen og på andre skoler.  

9 Ja Det er vigtigt, fordi der er nogle andre muligheder end ved ikke at bruge it. Ofte tager ting også 
kortere tid. 

9 Ja Fordi det i fremtiden vil være nødvendigt, fordi at så mange erhverv og lignende vil afhænge af 
IT 

9 Ja Idag er it en meget stor ting så det er noget man er nøde til at lærer på et tidspunkt 

9 Ja Når man skal på gymnasiet er det især vigtigt at man kan finde ud af at bruge en computer eller 
iPad. 

9 Ja - nemmere, overskueligt 

9 Ja Fordi vi lever i et samfund hvor at teknologi er en hovederolle i menneskets udvikling og det er 
en smart måde at illustrere og arbejde hurtigt på. Så ja. Jeg synes helt klart det er vigtigt da 
fremtidens mennesker også skal lære at kunne danne nye fremtider for de kommene 

9 Ja Jeg tror it bliver en stor del af fremtiden. Både på arbejdsmarkedet og på skoler. 

9 Ja Jeg er lidt midtimellem men nok mens over i ja side for vis man skal vid på gymnasiet eller noget 
linjen skal man nok højst sandsynligt brug IT i undervisningen så jeg tænker at det er godt at 
man har lærer at bruge det og ved hvordan det virker  

9 Ja Jeg mener det er vigtigt fordi jeg synes at det er vigtigt at lære og bruge medierne på den 
“rigtige” måde  

9 Nej jeg tror det er vigtigt at bruge it fordi at vores samfund bliver mere og mere digitaliseret. Og 
selvom man er enig eller uenig i om det er godt, så skal man følge med samfundets udvikling 

9 Nej man kan blive lidt træt af at bruge IT hele tiden  

 
 
 
 
  



 

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? 

7 Den er hurtig at starte op Den er ikke lige så effektiv som en computer 

7 Man spare papir. Man kan skrive hurtigere. Vi 
bruger internettet til at få viden. 

At man bruger den for meget der hjemme og folk 
bliver lidt afhængige 

7 At man ikke har så mange hæfter og bøger  At man ikke skriver lige så meget på papir  

7 Du kan bruge dem tilsat lærere på og du kan 
gøre ting på dem som vi ikke ville kunne uden 
som film med mere  

At vi kommer til at bruge dem meget og der er 
nogen som spiller i timen og derfor forstyrre eller 
ikke lytter efter  

7 Mindre papir, alle kan få og dele ting med 
hinanden meget hurtigt. 

Fristelsen af at spille. 

7 At det er hurtigere at skrive ting på en iPad, at 
man ikke skal have lige så mange bøger med 

Ved ik helt om der er nogle ulemper 

7 Ik nogen udover det gør livet nemmere for 
lærerne  

Det er ik computere 

7 Idk at man får en ipad  At børne/vi har bedre muligheder for at spille tiden 
fx spille i timerne eller når vi kommer hjem kan vi 
spille på vores ipad i stedet for alt muligt andet  

7 Man kan få nogle andre muligheder for at få 
viden og læren kan dele ting så de ikke ka blive 
væk osv 

Folk ka komme til at lave noget de ik ska fx spille i 
timerene og det kan være meget forstyrrende  

7 Så kan man hurtigere finde svar på et spørgsmål 
og så kan man lettere spille 

At man får ondt i hovedet og at man bare kan spille i 
stedet for at arbejde 

7 At det er meget hurtigere at skrive Fristelse til at spille 

7 Man har maget mere plads i tasken og så er det 
hurtigere at skrive og gøre de forskellige ting. 

At man nogen gange kommer til at spille på den og 
ikke lave noget 

7 Det er nemmere Ingen 

7 Man kan spille og se viaplay Man kan ikke altid lige lade være med at gå ind på et 
eller andet man ikke skulle have været inde på  

7 Alle lærings appne portaler som FX Clio og 
Gyldendal  

Nogle gange er folk ikke gode til at holde regelerne 
der er sat op omkring dem , FX tager billeder af 
andre uden tilladelse , spille, OSV. 

7 De er mindre og kan lædere transporteres  Men har virkelig Sverige ved at skrive stil og jeg 
syndets der er rigtig arveligt at vi ikke for lært en 
computer at kende for di der er jo igen gymnasie 
elever der bruger iPads  

7 At man ikke behøver at gå på biblioteket men 
bare kan læse det på iPad og at der er nogle 
apps 

Tit kommer folk til at spille og mange skriver ikke 
pænt, nok fordi at vi nærmest altid skriver på iPad  

7 Det gør det lidt sjovere og hurtigere. Man kan komme til at lave noget andet end man skal 
F.eks. at spille 

7 Vi kan dele ting med hindanden 
Alle har den samme i en klasse så der er ingen 
er er uden for 
Det er fedt hvis nu man ikke selv må få en 

Ulempen er at det kræver meget tid at lære at bruge 
den og der er mange der glemmer den 

8 Det er nemmere at skrive ting og sager ned. IOS er noget lort 

8 Man ik skal skrive i hånden og der nok kan 
komme noget anderledes hjælp udover lærens 
hjælp ind i din opgave 

Spil 

8 Have alle sine skole ting på Komme til at spille på den 



 

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? 

8 Jeg synes det er en fordel fordi så bruger vi ikke 
så meget papir, som er godt fordi vi skal bevare 
træerne.  

Ulemperne er selvfølgelig at man kan blive afhængig 
af iPad’en og det er aldrig godt. 

8 Man kan meget lettere tilgå alle opgaver, og 
Ipad’en har mange gode funktioner. 

Man bliver let distraheret. 

8 Det er gør at nogle ting går lidt hurtigere Spil og at det kan tage fokus væk fra noget andet 

8 Eleverne kan selv komme på nettet og 
undersøge. 

Folk spiller #not me eller noget 

8 Mail, showbie, geogebra, alt det der. Det er 
også fedt at dem der ikke har en 
telefon/ipad/computer kan nyde lidt 
underholdning. 

At man nemt kan blive distraheret af at lave noget 
som ikke er undervisnings-relateret. 

8 At læren kan lige det elverne skal arbejde ind. 
Og så kan det hjælpe med at forstå nogle ting 
bedrer. og så går det bare meget stærkere end 
vis vi havde bøger  

At man kan blive fristede til at spille en sjælden gang 

8 At man kan nogle ting hurtigere. Man behøves 
ikke at havde så mange bøger.  

Nogle kan side og spille på dem. Man kan lave en hel 
samme ting, som man ikke skal. 

8 Man kan alt mulige ting på en iPad.   Og man 
kan Google   Man kan næsten alt 

At de er dårligere ind pc 

8 Vi kan nemt lave test som denne. Vi kan gå på 
Gyldendal og finde forskellige ogaver. 

Det kan være distraherende at man nemt kan gøre 
andre ting der ikke er skole relateret.  

8 Man for mindre ondt i hånden (fx når man 
skriver) og man behøver ikke at huske så mange 
ting men man behøver kun at huske en iPad  

Man kan godt blive distraheret  

8 At man kan gemme alle sine dokumenter og sår 
bliver de ikke væk 

At man kan distrahere sig meget i timerne  

8 De er tit effektive og så for man en forståelse 
for IT 

Folk spiller, der er andre kvaliteter ved andre ting 
som også er vigtige.  

8 De kan være mere praktiske at have med for 
eksempel når man er på tur. 

Det er meget nemt at komme til at spille fordi man 
på få sekunder kan gå fra app til app. 

8 Adgang til internet(viden), adgang til mange 
programmer, kan lave film, og mange andre 
kreative ting. 

At man kommer til at side hele dagen med en iPad. 
At man mister evnen til at side med en fysisk bog 
effektivt( skrive i hånden). At man kan blive 
distraheret. 

8 I nogle kreative processer, som f.eks. Lave film, 
musik podcast osv. og så er det også et godt 
redskab til at skrive på i nogle sammenhænge. 

Nogle bliver meget distraheret af iPads, og så kan 
det være meget hård i se på skærm i lang til, det kan 
også godt gøre undervisningen mere ensformigt, 
fordi vi har vores portaler og det er det nemmeste... 
og så er der ting man ikke for øvet såsom at skrive i 
hånden tegne osv. 

8 det er de programmer som shobi, peatis kinote, 
dansk gyneldal, clio, lektieplan og for mig cd ord 
og nota. det er også smart at kunde bruge 
nettet  

det kan nemt tage fokus fra den enelige opgave og 
det har jeg oplevet men jeg har ogse set mange ande 

  



 

Side 5 

 

Kla
sse 

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

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

9 De har et stort batteri, og en helt masse 
forskellige muligheder for hvad man kan bruge 
dem til. F.eks at skrive på, at læse fra, at optage 
film på osv. 

Man for ondt i nakken af at bruge dem, og når man 
så engang skal skifte til en rigtig computer for man 
oftes mange problemer 

9 De er nemme at arbejde med Ingen syntes jeg 

9 Det er nemmere end at skrive i hånden, og 
mange af de tekster vi får bliver gemt så vi kan 
finde det frem til eksamener.  

Det er ikke sikkert at alt bliver gemt altså nogle 
vigtige skole ting, hvis nu at der sker en fejl. 

9 De fleste ting tager meget kortere tid. Fx hvis 
man skulle skrive en 300 ords lang stil, vil det 
tage længere tid, og man ville ikke kunne vide 
hvor mange ord man har skrevet. 

Næsten alt foregår på opad, så hvis man fx. har 
glemt den, vil det være svært at følge med. 

9 På visse punkter bliver undervisningen mere 
strømlinet 

Forbrug kan være svært at kontrollere for både børn 
og voksne 

9 Det er simpelt man har alt et sted Man kan letter blive distraheret 

9 Man lærer at søge efter viden på nettet og det 
er også lidt rart ikke at skulle skrive i hånden 
hele tiden. 

Det kan flytte fokus. Jeg tænker nok især på de små 
ifht. Spil i frikvarteret, og det sociale der er ved at gå 
udenfor og lege med vennerne istedet for at sidde 
og spille spil på iPad’en.  

9 Fordele ved at have iPads i skolen er at det er 
nemmere at bruge og kan hjælpe ordblinde 

Man kan blive afhænglig og mange basale ting som 
at skrive i hånden bliver tilsidesat 

9 Man kan skrive nemt og hurtigt så alle og en 
hver kan forstå det. Man kan illustrere hvordan 
ting er og så noget 

Et barn der aldrig har været udsat for fristelserne af 
teknologi vil meget nemt hoppe i fælden og kaste alt 
uteknologisk væk og blive ukoncentreret da de nu 
har en mulighed for at gøre andet end at lytte efter i 
timerne 

9 Der findes undervisningsmateriale på nettet, så 
lærerens ikke behøves at bruge tid på at printe 
papirer.  
Man Kan være mere produktiv 

Du lærer kun ved en ipad, altså kan du måske ikke 
skrive/være kreativ uden 

9 Man får et forhold til det digitale og lære at 
beherske det. Det er smart og nemt at lære.  

Man kan lave ting man ikke skal i skolen. Man kan let 
blive distraheret hvis man er i de yngre klasser. 

9 det går hurtigere med fx at skrive, osv. Og  igen 
lære man hvordan det er at bruge når man skal 
vider. 

Det er nok at man måske bliver fastede til at spille i 
timerne. Eller vis man måske ikke skrive særligt pænt 
også man for ad vid at min skal skriv i hånden så kan 
det jo var at folk ikke kan se hvad der står. 

9 fordele ved ipads er at man bruger det i skolen 
og ikke der hjemme 

man blive træt at kigge på ipads en hel dag 

9 Ved hjælp af iPads kan det måske være 
nemmere for nogen, der har svært ved det 
praktiske tror jeg  

At man nemt kan blive afhængig og mange børn for 
problemer med måske deres holdning og for nemt 
hovedpine 

 
  



 

Side 6 

 

Klas
se 

9. Hvilke portaler og apps er fede?  10. Hvorfor kan du lide disse fede portaler/apps? 

7 Fortnite minecraft ??? 

7 ? ? 

7 Google  Fordi man næsten kan finde alt  

7 Ved jeg ikke  
 

7 Pages Den er bare nødvendig den er ikke fed. (Pages) 

7 Minecraft og fortnite Fordi det er spil 

7 Google, Netflix, yt Ved det ik 

7 Ingen rigtigt clio kan nogle gange være mindre 
nederen end andre ting 

Emm 

7 Pinterest og Viaplay og GeoGebra De er sjove og du ka og du ka få lidt viden  

7 Kan ikke komme i tanke om nogen lige nu Idk 

7 Minecraft, Discord,  Fordi man kan spille sammen med ens venner 

7 HBO YouTube nba 2k mobile  Fordi det er sjovt og det er noget man kan snakke 
med sinde venner om 

7 Raid minecraft Fordi at de er syge nok 

7 Viaplay, clash of clans, clash royale Fordi jeg for det så godt oppe i min hjerne  

7 Showbie , IMovie , piv colage , ordbogen , 
Keynote , stop motion, Clio  

Nogle af dem gør det sjovere at lære, andre gør det 
nemmere, de sidste gør det mere tilgængelig  

7 Matematikfesor  
 

7 Clio er fint nok og matematikfessor er godt  Clio læser man og lær. og matematikfessor lær man 
men det er også sjovt 

7 Matematikfessor Det ved jeg ikke helt men det er bare sjovt (nogen 
gange) 

7 matamatik spil er ret fede Det er sjovt at kunne arbejde på egen hånd 

8 Numbers Fordi det er et regneark 

8 Spotify Kan godt lide musik 

8 Pages  Det er nemt at skrive i Pages  

8 Clio. Fordi det er nemt at komme rundt i, og den har det 
man skal bruge 

8 Ikke rigtig nogen. Det kan jeg heller ikke. 

8 Clio GeoGebra og matematikfessor  To af dem gør det nemmere i matematik og den 
sidste har en god lærings måde 

8 Ved ik? Jeg ved det ikke 

8 Showbie, geogebra, youtube, pages, app store, 
safari, numbers 

Man kan en masse med dem 

8 Google Fordi de kan hjælpe med at understøtte 
undervisningen  

8 GeoGeo.  Da jeg kan gøre ting meget hurtigere, jeg kan hurtigt 
skrive noget ind  og så har den regnet det. 

8 Google yt Google oversæt Fordi de hjælper maget 

8 Jeg syntes ikke der er nogle portaler der er 
specielt fede 

... 

8 ? ? 

8 Safari,PUBG, Spotify, Minecraft  Fordi det er noget son jeg ikke bruger i skolen men 
som jeg kan bruge der hjemme  

8 Showbie, lektieplan, Gyldendal,  De fungere godt og så er det tit tilrettelagt fedt. 



 

Side 7 

 

Klas
se 

9. Hvilke portaler og apps er fede?  10. Hvorfor kan du lide disse fede portaler/apps? 

8 Matematikfessor Man lære noget. 

8 Show 
 

8 Dansk og tysk Gyldendal, geogebra, showbie  Gyldendal (og mest i sprog fag) har nogle fine 
tekster gode opgaver, og en tilpas mængde af 
variation. Geogebra er godt fordi, det hjælper mig 
meget, men det er ikke særlig stabilt. Showbie kan 
være godt er fungere godt.  

8 geogebre, word, dansk gylendal, clio( iser til 
naturfag er den god men det er ogse godt til det 
andet) paties, shobi, number, excel, cd ord og 
nota( den er smart for ordblinde men bruger den 
ene lig mest i min fritid). grasjebant og imuvi er 
sjove og gode men dem brugte vi mest i 
inskolingen og de er også mest ralevandte der  

der er smarte og praktiske  

9 Kahoot, GeoGebra Det er sjovt 

9 Kahoot, clio online og Gyldendal De er nemme og kan nogle gange være ok sjove  

9 Kahoot  Kahoot er lidt mere en leg end læringsstof. 

9 Kahoot og quizlet!!! Det er quizapps til skolen, og jeg elsker der er lidt 
konkurrence i undervisningen 

9 Kahoot Det er dejligt at man en gang imellem for lov til at 
grine og hygge sig uden at blive set på som 
forstyrrende eller i vejen 

9 Youtube Man kan spille tid på dem 

9 Gyldendal, kahoot, clio,  De giver god info om skole ting især Gyldendal og 
clio. Kahoot det er bare fedt og sjovt og lærigt.  

9 Kahoot. Fordi quizzes er sjovere og mere spændene end at 
sidde og læse. 

9 Kimcartoon.to Google geogebra GarageBand 
YouTube geomitrydasj Gyldendal og så nåe 

Fordi de er smarte? Kan ik helt se meningen i dette 
spørgsmål. Det er jo trods alt jer der bestemmer ville 
apps vi skal bruge 

9 Gyldendal, kahoot, clio og geogebra Kahoot: er fed fordi sjov/leg bliver inkluderet i den 
seriøse undervisnig(ved ikke om man så meget, men 
det er et godt afrbræk. De andre er gode fordi det r 
let at finde rundt i. 

9 Geogebra, kahoot, Clio, Numbers, Gyldendal. 
Man kan få for meget af alle undervisnings 
portaler (undtagen kahoot)  

De formidler for det meste viden på temmelig 
underholdende og varieret måde. 

9 Det de jeg ikke. :( ...? 

9 Geogebra, Matematikfessor, Clio, Kahoot, 
Gyldendal  

Matematikfessor den der fed fordi man kan træne 
matematik så man bliver bedre. 

9 Kahoot, clio, pages og mange andre  Jeg kan for eksempel godt lide clio fordi det fungerer 
godt for mig. Jeg kan godt lide kahoot fordi der er 
meget læring i det men samtidig er der også sjovt så 
jeg føler næsten man for mere ud af det når det er 
sjovt ovenikøbet  

 
  



 

Side 8 

 

Klas
se 

11. Hvilke portaler og apps er ufede? 12. Hvorfor kan du ikke lide disse ufede 

portaler/apps? 

7  Clio online De er røv syge 

7 Clio Fordi det kan være svært at forstå 

7 Gyldendal og clio  Fordi man skal læse alt muligt som man ik forstår  

7 Clio kan være tungt  Clio kan godt være lidt tungt at bruge også fordi det 
som lærerne bruger fodret meste kun er teksterne  

7 Gyldendal  Det er kedeligt. 

7 Clio og Gyldendal  Fordi det er røvsygt 

7 CLIO!!, GYLENDAL! . 

7 Clio, geograbra osv men jeg kan ikke lide de 
fleste fordi idk 

Emm det hved jeg ik de er vel fine nok jeg gider bare 
ikke rigtigt at bruge dem  

7 Clio online  De er trælse at se på og de har for mange spørgsmål 

7 GeoGebra,  Fordi det er alt for forvirrende  

7 Clio, Gyldendal, GeoGebra,  Fordi de er kedelige 

7 Gyldendal clio.me Fordi vi bruger dem i alle fag og de er lidt kedelige  

7 GeoGebra fortnite clio Fordi at de er trash 

7 GeoGebra, showbie, CLIO ONLINE!!!!!!!!!!! Fordi de er volderen træls 

7 Jeg hAr ikke et svar(1) Jeg Har ikke noget svar (2) 

7 Clio Gyldendal  De er bare alt for kedelige  

7 Clio er lidt kedeligt Fordi de er meget kedelige 

7 Clio Det er kedeligt fordi man næsten kun skal læse 

7 Clio og Gyldendal Det er meget tungt at arbejde med 

8 Ulla’s matematiksider fra sidste år. Fordi at man ikke lærer noget af dem 

8 Idk  

8 GeoGebra  Svært at finde rundt i 

8 GeoGebra Fordi den er lidt irriterende, den lakker nogle gange.  

8 Cirka allesammen Fordi at de ikke i høj grad bruger de fordele IT har, 
men er tit databaser over artikler man ligesågodt 
kunne have haft på papir. 

8 GYLDENDAL Brugt for meget og rigtig rigtig dårlig efter min 
mening 

8 Ved stadigvæk ik Jeg ved ikke hvad for nogen? 

8 Settings, home, BRØK Der er ikke noget fedt at gøre med dem 

8 Nogle gange GeoGebra fordi det nogle gange kan 
være svært at finde det man skal bruge  

De er nogle gange lidt svære at funde rundt i  

8 Alle de apps, som vi ikke bruge. Som bare ligger 
og fylder på iPad’en. Fx. nogle matematik spil. 

Da det er nogle som vi ikke bruger mere.  

8 Fortnite Irrelevant 

8 Jeg syntes ikke der er nogle portaler der er 
specielt fede eller ufede. 

... 

8 ? ? 

8 Dem som skolen altid putter ind det er mest 
dem til børn  

Fordi de alle er til børn og ikke til 8,9,7 

8 GeoGebra, clio,  GeoGebra fungere bare dårligt på en ipad. Clio er for 
meget det samme og jeg syndes at den er for 
grundig så man mister interessen  



 

Side 9 

 

Klas
se 

11. Hvilke portaler og apps er ufede? 12. Hvorfor kan du ikke lide disse ufede 
portaler/apps? 

8 Clio Gyldendal  Det bliver for meget på et tidspunkt  

8 VIGGO!!!!!!!! VIGGO!!!!!!! ! VIGGO!!!!!!!!!. Alle 
de små apps som aftomatisk bliver installeret på 
iPadsne selvom at vi slet ikke skal bruge dem 

ALLE HADER VIGGO, VIGGO ER LIGESOM MOGENS 
GLISTRUP!!!!!! 

8 Clio, matfessor  Clio kan være fint, men vi bruger det meget og det 
er meget ensformigt. Matfessor fordi systemet og 
udfordringer er kedelige 

8 erolen go, de der tre mat matik apps som i altid 
stter ind på hvores ipads, de er bare møg ringe 
og kan ikke bruges til noget når man går i de 
højer klaser 

de kan ikke bruges til noget når man går i de højer 
klaser 

9 Viggo  

9 Matematikfessor og GeoGebra  Jeg kan ikke lide matematik 

9 Clio Fordi det er nogle virkelig tunge tekster og nogle 
virkelig kedelige tekster. 

9 Jeg vil ikke som sådan sige der er nogen.   

9 De fleste Jeg synes det bliver meget tungt og uoverskueligt, 
ikke fordi selve appen/portalen er uoverskuelig, men 
fordi undervisningen derpå er 

9 Dem med mange reklamer  Reklamer  

9 GeoGebra og matematikfessor. Jeg synes geogebra er meget svært at forstå. Og 
generelt synes jeg bare at i de mindre klasser brugte 
vi alt for meget matematikprofessor ifht lektier, hvor 
at jeg gerne ville ha’ haft måske en fysisk lektie bog 
istedet.  

9 Gyldendal, clio. Kedeligt bare at sidde og læse og man bliver 
distraheret af meget andet 

9 Viggo/ollerupfriskole.  Den er svær at bruge. Man kan ikke helt finde rundt 
OG! den er IKKE BRUGERVENNELIG! pga at i ikke 
OVERHOVEDET sender noget til elevlogins. Det er 
som om i slet ikke har tænkt over hvis ens forælder 
ikke har tid eller overskud til at trække Vigo at vi 
som elever så ikke har mulighed for at kunne 
kompensere. Det er fornærmende og respektløst. 
FIKS DET! Så for at opsumere: send shit til os elever 
så det ikke “skal” være forældrenes arbejde  

9 Matematikfessor. Jeg har bare altid haft et dårligt forhold til det. Jeg 
ved ikke hvorfor. Måske har vores lærer brugt på en 
måde, hvor det blev tolket dårlig. Kan bedre lide 
matematik afleveringer i hånden(kontext, pirana) 

9 Jeg ved det ikke. Jeg synes det handler om at 
variere bruget af portaler. 

Det kan jeg bare. 

9 Det ved jeg heller ikke :( Der ved jeg ikke lige hvad jeg svarer på nu hvor jeg 
ikke har svaret på det først spørgsmål. 

9 jeg ved det ikke  fordi de alle sammen er lide gode 

9 Jeg kan ikke så godt lide geogebra Jeg kan ikke lide geogebra fordi jeg synes det er 
besværligt at bruge appen og jeg kan næsten aldrig 
følge med 



 

Side 10 

 

Klas
se 

15. Hvilke forløb fungerer godt på iPad? 16. I hvilke forløb/fag fungerer det godt at arbejde 

i hånden? 

7 ?? Ingen 

7 Projekt uge ? 

7 Når man skal skrive historier  Når man skal regne stykker ud  

7 Film og reklame forløb sprog  Dansk matematik  

7 når man har brug for at undersøge ting på 
nettet. 

Matematik. 

7   

7 Er spil et forløb??  Mat 

7 Sådan noget natur noget er meget fint på ipad  Dansk, engelst og tysk sådan noget med sprog eller 
matematik  

7 Projekt uge Projekt uge 

7 Idk Dansk, engelsk, tysk 

7 ? Dansk, Engelsk 

7 ???? ????? 

7 Raid Hånd værker design 

7 Alt der har med spil at gøre Ikke nogen  

7 Geografi, dansk , tysk, engelsk, nogle gange 
matematik 

Nogle gange dansk, maget i matematik, biologi og 
geografi, 

7 Det kan jeg ikke lige huske Matematik 

7 Projektuge og hvis vi er igang med noget hvor 
det er godt at søge fx da vi arbejdede med 
vulkaner 

Noget kreativt eller hvis man skriver en stil 

7 Projektuge Dansk 

7 Matematik spil Stav og pirana 

8 Dem med portaler og anden læsning på 
internettet 

Noter i Jeppes fag 

8 Emne uge/ projekt uge Ik rigtig noget tror jeg 

8 Projektuge Biologi 

8 engelsk og tysk I sprogfagene, så man lærer at skrive på sproget i 
hånden også.  

8 De fungerer alle ok Matematik, musik og idræt 

8 De forløb der er i Jeppes fag er gode Hvis det har noget med kunst eller sådan noget  

8 I dansk er det godt;) Idræt  

8 Enkeltvis arbejde Skriftlig 

8 Fysik kemi  Matematik 

8 Jeg vil sige matematik, det gør det mere 
overskuelig  

Dansk? 

8 Næsten Alle Matematik  

8 Kristendom specielt. Grammatiske opgaver i dansk, tysk og engelsk. Nogle 
gange er fysiske eksemplarer af matematik også 
fedt. 

8 ? ? 

8 Individuelt og par  Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik kemi, bio/geo.  

8 Gyldendal - tysk og dansk,  Lyrik, matematik, de æstetiske fag, de naturfaglige 

8 Problemregning, grammatik  Matematik 
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Klas
se 

15. Hvilke forløb fungerer godt på iPad? 16. I hvilke forløb/fag fungerer det godt at arbejde i 
hånden? 

8 Projektuge, tests  Projektuge også.  Jeg syntes bare at man skal 
balancere det så at det er cirka 50:50 

8 I matematik, virker Numbers og geogebra godt, 
men at skrive i matematik er hånden bedre. 
Dansk, fungere Gyldendal godt, når vi mest 
bruger det til at læse nogle tekster og lave de 
opgaver til, men vi behøver i langt det mest ikke 
selv at bruge iPad, Det er mere Gyldendals 
fremgang måde op opgaver der er gode. I 
projekt er iPad'en en meget vigtig del, og det vil 
være svært uden den. At lave film, musik eller 
andet af den slags kreativitet er iPad god. 

Få ting, fungere bedst at skrive i hånden, matematik 
fungerer det bedst at skriver hånden, eller hvis man 
skal tegne, plancher kommer an på hvad man skal 
lave, men da kan det også være meget godt i 
hånden. 

8 jeg er helt vild med clio iser til natur fag og der er 
fed at have det i protiekt 

jeg er til hænger af at lave ting i hånden men alt med 
måde ,så jeg synes at vi fx i dansk skal abejte mere 
med håndskrift og generaldt skrive mere i hånden ( 
mat er diglit av balanseret rus til jeppe og det gæller 
også i naturfag) 

9 At lave musik eller videoer  At læse eller alt fysisk arbejde kan man jo ikke gøre 
digitalt 

9 Projekt uger Kunst og drama 

9 Matematik og når man skal skrive stil eller 
novelle.  

Noget der ikke er så kompliceret, og når vi skal læse 
tyske tekster. 

9 Fag, hvor der ofte skal skrives forholdvis meget. 
Fx i dansk eller engelsk, hvis vi skal skrive stil 

Matematik og idræt, men vi bruger næsten ikke ipad 
i idræt 

9 Forløb hvor der skal arbejdes hurtigt effektivt Kreative forløb hvor man har lyst til at gøre sig 
umage 

9 Projekt fremlæggelser  Idræt sproglige fag 

9 Dansk og engelsk  Tysk og naturfag. 

9 At fordybe sig og skrive Noter 

9 Vis dem GarageBand og vis dem hvordan man 
søger. Idunno. Det kommer lisom bar til en 

Dansk. Jeg vil sige at man godt kunne arbejde 
MEGET mere på håndskrift OG ISÆR skråskrift. Jeg 
lærte det aldrig da jeg fik iPadden så tidligt og er 
meget pinlig berørt over ikke at have en underskrift 
og ikke at kunne skrive så andre kan forstå det 

9 F.eks. Hvordan man bruger geogebra, eller 
hvordan man bruger regneark. 

Biologi(til notering og dansk, så man kan lære at 
skrive 

9 Projektuge.  Musik, matematik (en god blanding). 

9 Jeg syndes at det fungerer godt i alle forløb/fag 
på nar idræt for jeg kan ikke se hvorfor man skal 
bruge en Ipad i det forløb 

Fx idræt er godt at arbejde i hånden. 

9 nogle  forløb fungerer det godt at bruge ipads  dansk, matematik, engelsk og tysk. synes jeg selv  

9 Dansk faget?  Engelsk eller dansk 
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Klas
se 

26. Hvad er fordele ved bøger online? 27. Hvad er ulemper ved bøger online? 

7 Ikke noget Ikke noget 

7 At de ikke er lang ud At det er mere ufedt 

7 Du kan finde alle dem du vil have  Du kan få ondt i hovedet  

7 Du kan finde nærmest alle bøger mega hurtigt  Du har ikke bogen i hænderne og du skal sidde og 
bruge en ipad og det er ikke godt hvis du skal sove  

7 Det ved jeg ikke  Det ved jeg ikke  

7 Så behøver man ik gå på biblioteket Det er federe at læse en normal bog 

7 Du kan ik ødelægge dem De lyser 

7 At man kan høre den som en lyd bog I timerne sidder man jo bare og spiller 

7 Du kan få dem læst op Du ka ik altid se hvor du er kommet til 

7 Der er ikke sider man skal holde fast i når man 
læser 

Man får ondt i hovedet, og man kan ikke sove hvis 
man læser på skærm om aftenen 

7 At ens skærm lyser ? 

7 Vis du er træt kan mam få dem læst op Nogle gange fraster spillene på din iPad  

7 At man næsten kan finde alle bøger  ? 

7 At den gemmer lige præcis der hvor du er nået 
til 

At man ikke har en fysisk bog 

7 Jeg bruger lydboger for så går tenpuet hurtigere 
, så giver bogen noglegage mere mening 

Det er bare ikke den samme rare følelse som at have 
en fysiks bog i hånden 

7 Man behøver ikke først gå på biblioteket  Der er faktisk ikke noget problem men jeg kunde 
meget hellere tænke mig at læse på computer  

7 At der er mange flere som man har og kan læse i At det ikke er en fysisk bog men en skærm. Alting 
behøver ikke være på skærm 

7 At man kan finde den bog man har lyst til at læse 
lige der og der ikke er nogen bøger der optaget 

At der kommer de der stråler ind i øjnene 

7 Du kan bare finde en bog på 2 min.  At man meget nemt kommer til at lave andet 

8 De er nemmere at finde De er ikke så behagelige at læse 

8 Måske...... at de ik går i stykker Den kan måske ik virke  

8 Hurtigt at finde en bog Kommer til at lave noget andet end at læse 

8 At man hurtigere kan komme videre. Man kan 
skrue op for lysstyrken. Man kan få det læst det 
op.  

Ulemperne er at det ikke er godt for øjnene, hvis 
man læser det lige inden man skal gå i seng. Det er 
ikke godt for hjernen. Man kan tit blive distraheret.  

8 Man kan finde dem lettere. De er dårligere, man bliver nemmere distraheret.  

8 At de er nemme at få fat i  At de er på en iPad  

8 Det er nemmere lige som altid online Man kan hurtigt komme til at skifte over til spil i 
stedet for ;( 

8 At man altid kan have dem med sig, fordi man 
har næsten sin telefon/ipad tilgængeligt 

Øjenene bliver trætte 

8 Man kan kopier et ord og sætte det i i fx 
ordbogen hvor man så finder ud af hvad ordet 
betyder  

Man kan godt blive træt i hovedet  

8 Så man ikke skal havde, så mange bøger. At man hurtigt kan hoppe ind på noget andet. 

8 Det er nemmer Vis iPad en er lort så det rimeligt træls  

8 ... Nogle gange skal man til at skrive en masse koder og 
sådan noget. Det er lidt træls. 

8 Jeg ved det ikke  At man ender med at lede efter en i 1000 år og sår 
får man ikke læst  
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Klas
se 

26. Hvad er fordele ved bøger online? 27. Hvad er ulemper ved bøger online? 

8 At du ikke behøver at gå ud og købe en rigtig bog 
eller låne en, og at du heler ikke skal huske en 
rigtig bog men bare kan finde en online (der kan 
du for det meste også finde flere bøger) 

At de nogle gange kan forsvinde (hvis i ved hvad jeg 
mener) 

8 Du kan hurtigt fo adgang til det du vil læse Man bliver forstyrret, når der er så mange 
mugligheder er det svært at vælge, man for ondt i 
hovedet af at kigge på en ipad i for lang tid. 

8 Nemmere  Man vender sig til ikke at have en fysisk bog 

8 At man kan have en masse bøger i en device. Der er ikke den same feeling, du oplever ikke den 
samme ro pågrund af alt blålyset 

8 Du flere redskaber ved hånden, man kan få det 
læst op, strege ting over uden en tusch. 

Man husker det ikke særlig godt, det er rigtig hård at 
koncentrerer sig i at kigge ned i en skærm, man kan 
få hovedpine, og bare skærmen 

8 du har tit rigti mange bøger til råde hed uden at 
det fylder så maget 

det er ikke så fedt, der er ikke nogt rigtit i vejen men 
man får ikke rigtit det samme ud af det  

9 Du kan have mange med på lidt plads  du bliver træt i hovedet af at kigge på en skærm så 
længe 

9 De er nemme at finde på forskellige aps og 
hjemmesider 

Ingen 

9 Man kan vælge imellem rigtig rigtig mange bøger Det er ikke godt for øjnene  

9 De er nemme at finde frem, nemme at læse, og 
det er lige meget om skriften er lille eller stor. 

Man får nogle gange ondt i hovedet 

9 Hurtigt og nemt Det er nemmere at blive distraheret 

9 "Det kan være letter at finde en god en   

9 " Du har brug for strøm  

9 De er tilgængelige altid. Ved jeg ikke 

9 Nemt at finde. Bøger online er sværere at koncentrere sig ved 

9 Ikke noget. Det er uintuativt og nedårn Har sagt 

9 Der er mange valgmuligheder Du kan blive distraheret, lyser meget som giver en 
falsk følelse 

9 De kan bære nemmere tilgængelige. Det er ikke lige så personlig en oplevelse som hvis 
det var en rigtig bog. Man kan blive distraheret 
lettere. 

9 Der er jo at man kan finden lytte bøger vis man 
nu er ordblinde eller bare beder kan lige at for 
det læste op  

Det er at, jeg følger at man ikke for sammen 
oplevelse af at læse på Ipad eller onlinenet ende at 
læse i en bog. 

9 at man kan få det læst op hvis man er ordblind jeg synes ikke der er nogle ulemper  ved at læse 
bøger online 
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Klas
se 

28. Hvad er fordele ved papirbøger? 29. Hvad er ulemper ved papirbøger? 

7 De findes ikke De er røv kedelige og så kan du ikke spile 

7 De er rare for øjene De fylder 

7 Du har den altid  Siderne kan rives over  

7 Du kan læse i dem inden du skal sove og så har 
du det i hænderne og ikke på en skærm og så 
kan jeg bare bedre lide partier bøger 

det ved jeg ikke  

7 Det ved jeg ikke  Det ved jeg ikke  

7 Det er rare at læse Man skal gå på biblioteket 

7 De lyser ik At de kan gå istykker 

7 Det hygge Der er mindre at vælge imellem og man kan ikke 
høre den som lydbog 

7 Det er rart at have det i hånden De blir hurtigere væk 

7 Man får ikke ondt i hovedet, og man falder 
hurtigt i søvn bagefter 

At siderne kan være irriterende 

7 ? At de er lavet ud af papir så de nemmere går i 
stykker 

7 Du kan ikke komme til at spille  I dont know  

7 Man lige som har bogen you know Der er nok ik rigtig nogen 

7 At den kan se flottere ud og give et mere Nice 
indtryk 

At de nogle gange er kedelige. 

7 Man for lidt mindere ondt i øjnene og så er det 
rart 

Der bruges maget parpir så det er nok fældning af 
forskillige skove og trær FX regenskoven  

7 Man bliver ikke distraheret af det blå lys At man først skal låne den  

7 At man ikke for stråling af en iPad og at man ikke 
behøver en iPad og det er mere hyggeligt med 
en rigtig bog 

At det er parpir og det kan gå i stykker men det kan 
en iPad jo også  

7 At det er bedre for øjnene At den F.eks. ikke husker hvor man er kommet til 

7 Der er neget hygge over det Det bliver nogen gange lidt kedeligt  

8 Man læser hurtigere, og man kan bedre se. Intet 

8 De virker altid  Ik så meget 

8 Man kommer ikke til at lave noget andet end at 
læse 

Svært ved at koncentrere sig 

8 Når man læser papirbøger så er man meget 
selvstændig. Det ville jeg sige er en fordel. 

Ulemperne er at du skal have et lys tændt i 
nærheden.  

8 Bøger er 10 gange bedre end på iPad. Man kan 
koncentrere sig i lang tid om indholdet, men på 
en skærm skal der altid ske noget. 

Der er ikke nogen 

8 Det at man har dem i hånden og kan bladre gør 
noget godt  

De er lidt svære at få fat i  

8 Man kan komme til at skifte over til spil i stedet 
for ;( 

"Syntes de er kedelige/min mening 

8 Det aestetiske ved at have papirbøger er rimelig 
fedt. Det stresser heller ikke øjenene meget 

At man kan have svært ved at finde dem, de kan 
blive ødelagt på mange måder 

8 Den løber ikke tør får strøm og det er også bare 
noget andet. 

Har ikke rigtigt nogle ulemper  

8 Man kan bare åbne den og læse. De kan nogle gange være ret store. 

8 At man ikke hele tiden for noget lys op i ansigtet, 
som irriter en. 

At det måske også vil blive for kedeligt. 
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Klas
se 

28. Hvad er fordele ved papirbøger? 29. Hvad er ulemper ved papirbøger? 

8 ? Det er irriterende at holde på en bog og bladre og de 
lyser ikke så der er svære at se 

8 Jeg kan personligt bedst lig at læse i en papirbog 
for det virker bedst for mig. Papirbøger er også 
lidt mere overskuelige syndes jeg ved ikke helt 
hvorfor 

Man kan glemme dem og så skal man endte betale 
for dem ellers skal man ud og låne dem hvilket tager 
tid, og så hvis man glemmer at aflevere dem koster 
det også penge 

8 At men ved viden man skal læser og man har en 
fysisk bog  

Ikke noget  

8 Man for et tættere forhold til bogen når man kan 
mærke den og fysisk bladre i den, man læser i 
bogen når der ligger en bog i tasken, man bliver 
ikke forstyrret af andre ting lige så nemt. 

Dyrt, kan gå i stykker, så kan man ikke spille..!  

8 Du ser ikke så meget skærm  Kan være besværlige  

8 Jeg føler at man lære bedere når man læser i en 
papirbog, så er det også mindere stressende 

De fylder mere. 

8 Det er dejlig at side med. Man husker det bedre. 
Er ikke hård at kigge på. 

Man kan ikke få det læst op, de fylder meget. Går 
nemmere i stykker. Ligger ikke på iPad’en, men 
overstreger ikke lige noget i en bog. 

9 man kommer maget mere ind i sit stof og det er 
rare for øjne  

de fylder hvis der er mange men ellers er det best 

9 Det er bare lidt federe u know De fylder lidt mere 

9 Jeg koncentrere mig lidt mere Hvis det er en bog man låner, skal man huske at give 
den tilbage og det er ikke altid man har tid til det 

9 Det er bare lettere at læse end på iPad  Der er ikke et ligeså stort udvalg som på nettet 

9 Det er mere tradionelt, og det føles godt at sidde 
med en fysisk bog i hånden. 

Hvis teksten er for lille, kan den ikke ses, man skal 
passe på dem, så de ikke går i stykker 

9 Mere overskueligt og lidt mer hyggeligt Det er svært at finde en interessant bog hurtigt 

9 Har ikke brug for strøm  Sværge at finde nogle gode nogen  

9 At det rent faktisk føles som en rigtig bog og der 
er bare noget ved at sidde med bogen i 
hænderne og fordybe sig på en hel anden måde 
end en online bog nødvendigvis ikke kan. 

De kan være lidt mere skrøbelige og kan blive væk.  

9 Man koncentrere sig bedre Det er nemmere at bruge 

9 At de er mere intuitive. Nu sidder du nok og 
tænker forklar men det er bare en overenstem-
mig fornemmelse kan jeg forestille mig 

At de er der? Idunno 

9 Du bliver ikke distraheret Du kan ikke vælge til eller fra efter et minut. Du er 
bundet til bogen(hvis du så vil bytte den skal du til 
biblioteket. Der er op til forskellige personer om det 
er en ulempe. 

9 Det føles mere personligt og man kan lettere 
fordybe sig. De lugter godt.  

Intet. 

9 Det er at man for en anden opleves af bøgen når 
man sider med den fysiske  

Det er jo så vis man er ordblinde og ikke kan finde 
den bog som man nu gerne vil læse online  

9 at man kan læse den forfra hvis man har læst 
den en gang 

jeg synes ikke der er nogle ulemper ved papirbøger 
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31. Kan du lide at skrive i hånden? 
 

Kla
sse 

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

7 Ja Fordi så kan man lære at skrive pænt så man ikke kun bruger sin iPad til det  

7 Ja Jeg skriver med min egen skrift og hvis det bare er noter går det hurtigere end på en ipad men 
det er lidt svært at skrive flot og hurtigt i hånden 

7 Ja Det er finde nok nogle gange når man bare skal skrive lidt men en hel stil kan jeg bedst lide at 
skrive på iPad. 

7 Ja Det hygge og jeg har nogle gange en pæn håndskrift  

7 Ja Det er rart at have i hånden 

7 Ja Fordi det bare er fedt 

7 Ja Det er rart overskueligt , engkelt og så husker jeg det bedre 

7 Ja Fordi at man skriver det og så er der ingen andre der skriver ligesådan og det er tit pænere og 
mere personligt 

7 Ja Jeg elsker at side og øve mig på at skrive pænt 

7 Nej Det er røv sygt 

7 Nej Fordi at jeg er lidt dårlig 

7 Nej Det er svære 

7 Nej Det tar længere tid men jeg kan heller ik lide at skrive på iPad, pc/tastatur er meget bedre  

7 Nej Fordi at det tager længere tid og når man har skrevet meget gør det nogen gange ondt i hånden 

7 Nej Fordi at det bare går meget hurtigere på iPad  

7 Nej Fordi det nemmere på ipad 

7 Nej Fordi det tager længere tid og på iPad’en kan du tit ændre teksten så den også bliver pæn 

7 Nej Har ikke en pæn hånskrift 

7 Nej Fordi ikke selv syntes at jeg skriver særlig pænt 

8 Ja Det er nemmere når der skal skrives korte ting, men længere tekster er lidt hårdt for hånden. 

8 Ja Det hjælper mig med at huske det jeg skal huske.  

8 Ja Jeg bliver bedre til at skrive tydeligt 

8 Ja jeg Husker måske det lidt bedrer i hånden. 

8 Ja Kan nogle gange lide det, men alligevel kan det også blive træls - og at til sidst vil det gære ondt i 
ens hånd.  

8 Ja Jeg ved det ikke helt men jeg syntes bare at det nogle gange er federe at skulle gøre noget ud af 
hvad man skriver og hvordan det ser ud. 

8 Ja Jeg kan godt lide det fordi tingene bliver hurtigere får mig og når jeg skal lede efter noter kan 
bare kigge hvad jeg har skrevet  

8 Ja Det giver noget andet til undervisningen 

8 Ja Jeg syntes der er mere nærvær med det du skriver, og så er jeg bare træt af at iPad’en fylder så 
meget som den gør. Jeg mener altså at den bør være her men at det skal være afbalanceret. 

8 Ja Hvis det er ting hvor man også kan forbrug for en tegning eller noget. Hvis det skal være 
filosofisk :). Eller hvis det bare er spontant. 

8 Ja man husker det beder og så er det bare noget andet. men jeg er rigtit dårlig til at skrive i hånden 
og jeg synes at vi skal gøre det noget mere i skolen 

8 Nej Har ik nogen særlig pæn håndskrift 

8 Nej Det er hårdt 

8 Nej Fordi at jeg er dårlig til det. 

8 Nej Det er svært og jeg har en rigtig dårlig håndskrift 

8 Nej Har en orndlig grim håndskrift 
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8 Nej Jeg er dårlig til det og vis man skriver forkert skal man viske det ud med et hviskelæder og det er 
upraktisk 

8 Nej Altså jeg kan godt lide at skrive i hånden men det tager bare mere tid og så for man også hurtigt 
ondt i hånden 

8 Nej Det er hørt fordi jeg har en dårlig teknik, fokusset er mere på at skrive flot end selve teksten. 

9 Ja Det er ret sjovt, men vi gær det bare aldrig, så man for ikke rigtigt brug har det i skolen. Derfor 
har jeg aldrig rigtigt lært at skrive pænt  

9 Ja Det føles behageligt, og det er fedt, at vise ens håndskrift frem. 

9 Ja Det er hyggeligere at skrive i hånden 

9 Ja Jeg kan lide at skrive i hånden. Det føles godt. Men det er IKKE INTUITIVT. I HAR IKKE LÆRT DET 
ORDENLIGT 

9 Ja Jeg kan godt lide at skrive i hånden. Da du ved at du kan røre ved det. Det ligger altså ikke på en 
digital platform hvor det kan slettes ved en fejl. 

9 Ja For så følger jeg nok at det er lidt mere mig der skriver det enden bare nogle taster man trykker 
på på iPad’en men kan også godt lide at skrive på Ipad for der kan man få hjælp til at skrive rigtig 
vis man kan sige det, så man kan skrive uden stavefejl. 

9 Ja fordi så kan man nemmer husk det læreren har sagt også øver man også i at skrive i steden for 
at skrive på ipaden 

9 Ja Jeg kan godt lide at skrive i hånden fordi jeg elsker at tegne og arbejde med min skrift og det 
synes jeg der skal være mere af  

9 Nej Jeg kan ikke lide det, fordi jeg syntes min håndskrift er grim 

9 Nej Det er nemmere på iPad derfor kan jeg ikke lide det 

9 Nej Fordi min håndskrift er grim og bliver ofte kritiseret af lære og elever. Jeg synes også det hurtigt 
bliver uoverskueligt, når det tager så lang tid for så lidt 

9 Nej Det kræver mere for at det skal se godt ud 

9 Nej Jeg har ikke øvet det nok, derfor er min håndskrift grim. Og det er bare nemmere at skrive på 
iPad’en.  

9 Nej Jeg er dårlig til det så min hånd for krampe. Det tager længere tid. 

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

Kla
sse 

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

7 Ja Fordi så kan man finde ud af at skrive i hånden og det er godt 

7 Ja Fordi man skal have en pæn håndskrift  

7 Ja Fordi det skal du også bruge senere ligesom med iPaden 

7 Ja Det skal man bare kunde. 

7 Ja Ved det ik helt 

7 Ja Så er du ik afhængig af strøm 

7 Ja Fordi det er smart at kunne  

7 Ja Ellers kan du fx ik skrive under på en pakke 

7 Ja Fordi det er fedt at kunne skrive i hånden 

7 Ja Hvis man ikke har noget teknik man kan skrive i kan det være godt at kunne skrive i hånden 

7 Ja Fordi man er nød til at kunne skrive i hånden for at få et godt arbejde 

7 Ja Fordi man skal bruge det 

7 Ja Fordi hvis man skal skrive et brev eller noget 

7 Ja Fordi alting ikke er på iPad og personligt synes jeg det er en ting man skal beholde. Og vi burde 
skrive mere i hånden 
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7 Ja For så kan jeg få en pænere hånskrift  

7 Ja Det er bare noget man SKAL lære!! 

7 Ja Fordi det kan være at man skal bruge det senere 

7 Ja Alle skal kunne skrive i hånden! 

7 Nej ?? 

8 Ja Fordi at det er en god ting at kunne 

8 Ja Fordi man kommer jo på et tidspunkt til at skulle skrive i hånden. 

8 Ja - 

8 Ja Selvom verden er så fokuseret og kredser rundt om devises, så skal man stadig lære at skrive i 
hånden. Det er det ethvert menneske skal kunne (synes jeg). 

8 Ja Fordi at det er temmeligt vigtigt at kunne. 

8 Ja Det er godt at kunne 

8 Ja Man skal vel bruge det senere? 

8 Ja Hvis jeg skal skrive noget uden for skolens område, er det vigtigt at vide hvordan man gør 

8 Ja Vis man ikke har en telefon med sige eller man skal skrive et brev 

8 Ja Hvis man skulle aflever noget fra skriftlig hånd. Så er det ikke alles man kan læse.  

8 Ja Fordi på et eller andet tidspukt skal du skrive i hånden så det godt at man kan 

8 Ja Fordi alting ikke byrde foregå på en skærm. 

8 Ja Det vigtigt fordi ellers kan du ikk skrive kort...... eller skrive hurtigt noget ned 

8 Ja Fordi vi skal kunne lære at skrive i hånden og ikke hele livet være afhængige af IT   

8 Ja Fordi du har brug for det  

8 Ja Det er vigtigt fordi at det er en del af ens dannelse som menneske at kunne skrive i hånden 

8 Ja Fordi det er vigtig at andre kan læse din skrift, og så det bare vigtig. 

8 Ja det er vigtit at skrive i hånden for man husker det beder og det er godt at kunder 

8 Nej Vi har (desværre) udviklet os i samfundet så det meste foregår online. 

9 Ja Det er rart at have en flot håndskrift hvis man skal bruge det en dag i fremtiden. 

9 Ja Fordi det er bare sådan en almen ting alle skal kunne finde ud af. 

9 Ja - 

9 Ja Fordi det er en del af kulture over hele verden 

9 Ja Fordi man kommer helt klart til at skulle bruge det 

9 Ja Jeg ved det ikke helt, jeg tror bare det ville være mærkeligt hvis ingen kunne skrive i hånden i 
fremtidens generationer. 

9 Ja Man skal kunne de helt basale ting 

9 Ja DET ER FUCKING VIGTIGT! MAN SKAL HAVE EN MÅDE AT KOMUNIKERE MED ANDRE PÅ SOM ER 
MEGER PERSONELIG OG OVERSKUELIG END PÅ IPAD. EN SIGNATUR SKAL OGSÅ VISE HVEM DU 
ER MEN HVIS MAN IKKE LÆRE DET SÅ MAN SKREWD.  

9 Ja Fordi du får brug for at skrive i hånden. Det er en ting i samfundet, som er nødvendigt. 

9 Ja Vis nu man skal skrive en opgave i hånden så ens hånd skrivet ikke kan læse af hverken dig eller 
en ens lærer  

9 Ja jeg synes det er vigtigt at skrive i hånden 

9 Ja Jeg mener at det er vigtigt fordi som barn gik jeg på en helt anden skole og der lærte jeg, som 7 
årig, alle bogstaver at kende ved hjælp af en model hvor vi lærte at skrive bogstaver nøjagtigt i 
hånden, det syndes jeg virkelig var sjovt og jeg lærte meget af det  

9 Nej Alt foregår jo nærmest digitalt 

9 Nej Så længe man kan skrive og forstå det så er det fint. I fremtiden bruger alle alligevel computer. 
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Spørgeskema 2 
 
20. Bruger du mobiltelefonen i timerne? 
 

Kla
sse 

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

7 Ja Spil 

7 Nej At ringe og sms 

7 Nej Jeg bruger den ikke  

7 Nej Jeg bruger den ikke. 

7 Nej Bruger den ik 

7 Nej Jeg bruger den aldrig 

7 Nej Hvis jeg nogensinde gør er det mest for at skrive til min mor om et eller andet vigtigt med at 
komme hjem eller sådan 

7 Nej Den er låst inde i et skab hele dagen  

7 Nej Tiden 

7 Nej  

7 Nej Jeg bruger den ikke. 

7 Nej  

7 Nej I DONT! 

7 Nej Bruger den ik 

7 Nej At ringe eller skrive til min mor hvis jeg har det rigtig dårligt 

7 Nej  

7 Nej Hvis jeg bruger den. er det i et frikvarter hvor jeg ringer til mine forældre hvis jeg er ked af det 
eller vil have en legeaftale  

7 Nej De er i et skab så vi ikke bruger dem 

7 Nej Jeg bruger den ikke og ved ikke rigtig hvad jeg skal bruge den til 

8 Ja Snapchat 

8 Ja Jeg bruger dem intet til at søge på noget. 

8 Nej  

8 Nej Bruger den ik 

8 Nej  

8 Nej  

8 Nej  

8 Nej Jeg bruger den ikke 

8 Nej I TAR VORES MOBILER       

8 Nej  

8 Nej I TAR VORES MOBILER.     (FUCK JER)                                          

8 Nej Bruger den ikk 

8 Nej det er lidt svært når man ikke tager den med           

8 Nej Ikke til noget  

8 Nej De få gange jeg gør e skriver jeg med en 

8 Nej Den er løst inde... 

8 Nej Ingenting 

8 Nej Jeg bruger den ikke 

8 Nej jeg legger altid min tellefon i skabet  
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9 Ja Fx hvis mine forældre eller venner skriver til mig 

9 Ja En gang i mellem Snapchat, men jeg høre tit musik hvis jeg har glemt min ipad  

9 Ja Sociale medier 

9 Nej  

9 Nej Jeg bruger den ikke 

9 Nej  

9 Nej  

9 Nej  

9 Nej Det gør jeg ikke. 

9 Nej Til for eksempel at se en besked eller vis noget til min venner 

9 Nej jeg bruger den ikke i timerne 

9 Nej Prøv a hør. Jeg bruger den nogen gange til at tjække en vigtig besked. Jeg vil sige at denne klasse 
er god nok til at håndtere hvores devices og at jeres regler er skudt i hovedet. Jeg føler at det 
ballade 8kl laver med deres telefon går ubetinget ud over os og at det er uretfærdigt og at jeres 
regl er dum. Vi burde få lov til at have den i lommen på lydløs og så burde lærere og forældre 
ikke være så revrøde farvede og dybt chokeret over at deres barn kunne have behov for at 
bruge et smugkig på telefonen. Jeg stemmer for individuel kontrol. Dvs at i skal straffe børnene 
med en konsekvens hvis individet ikke kan kontrollere deres behov. Det skal IKKE GÅ UD OVER 
ANDRE.  

9 Nej Jeg har måske filmet noget eller brugt den til fag min lærer sagde vi skulle bruge den i 

9 Nej  

 
22. Bruger du mobiltelefonen i frikvartererne? 
 

Kla
sse 

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

7 Ja Spil og mobilepay 

7 Ja At skrive til min mor eller far om noget vigtigt 

7 Nej Ik noget 

7 Nej Jeg bruger den ikke  

7 Nej Jeg bruger den ikke. 

7 Nej Bruger ik telefon 

7 Nej At skrive til min far eller sådan noget men så hved min lære det 

7 Nej Den er låst inde i et skab hele dagen  

7 Nej Skrive med folk 

7 Nej  

7 Nej Jeg bruger den ikke 

7 Nej  

7 Nej I DONT! 

7 Nej Bruger den ikke 

7 Nej Jeg bruger den ikke og den er låst inde i et skab i skoletiden 

7 Nej  

7 Nej Ringer 

7 Nej Den er stadig i et skab 

7 Nej Jeg bruger den ikke og ved ikke rigtig hvad jeg skal bruge den til 

8 Ja Snapchat 

8 Ja Sociale medier, skrive med folk uden for skolen 



 

Side 21 

 

8 Ja Jeg skriver nogle gange noget hvis jeg skal lave en aftale med nogen eller sådan noget, men det 
er meget sjældent den sker 

8 Nej Hvis jeg gjord, vil jeg bruge den til at svare på nogle af mine venner. Som bor langt væk, som 
betyder meget for mig. Fleste af mine allerbedste venner bor langt væk, så det er denne måde 
jeg holder kontakt til det. 

8 Nej  

8 Nej  

8 Nej  

8 Nej  

8 Nej I HAR STADIVÆK TAGET DEN            

8 Nej  

8 Nej DET KAN VI IKKE FORDI I TAR VORES MOBIIIIILER                           

8 Nej  

8 Nej det er lidt svært når man ikke tager den med           

8 Nej Ikke til noget  

8 Nej Sociale medier hvis det er 

8 Nej Den er løst inde... 

8 Nej Ingenting 

8 Nej Intet 

8 Nej den lekker stedi i skabet 

9 Ja Sociale medier 

9 Ja Hvis jeg sidder på toilettet og snapper 

9 Ja Det er meget sjældent jeg bruger den, men jeg tjekker ofte klokken og sociale medier på min 
telefon. 

9 Ja Jeg bruger den kun meget sjældne gange. 

9 Ja En sjælden gang hvis der skulle være bøvl med mit arbejde, familie, planer eller lignende 

9 Ja Se om nogen har skrevet noget vigtigt til mig. Eller nogle sociale medier.  

9 Ja Ej det er ikke så tit jeg bruger den men når jeg bruger er det nok meste på Snapchat  

9 Ja jeg bruger den nogle gange i frikvartererne.  

9 Ja Til at tjekke de sociale medier, om jeg har fået nogen beskeder eller sådan  

9 Nej  

9 Nej  

9 Nej Det gør jeg ikke. 

9 Nej Det kan vi ikke fordi i er så ****ing meningsfyldte og tør ikke tage nogen chancer.  

9 Nej  
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Klas
se 

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

7 Ok boomer 

7 Det skal bare blive ved med at være som det er. 

7 Fin test 

7 Okeh jeg syntes jeg er ligeglad  

7 Jeg har en Nokia så jeg bruger mest skærm på min iPad  

7 Ingen kommentar  

7 Vil gerne ha haft at vi brugte computere fordi de kan mere men  

7 Jeg synes godt vi må spille i frikvartererne 

7 ??.? 

7 At vi må spille i frikvartererne:) 

7 Jeg er ligeglad  

7 Købe nudlerne i frikvartererne  

7 Det er OK 

7 Vis det stod til mig var det computer i stedet for iPads  

7 Vi bruger for meget iPad men vi skal også lære at bruge iPads, computere, forskellige apps osv. 

7 Jeg synes at vi er gode men 

8 Lidt mindre skærm og lidt mere bevægelse  

8 Det er godt 

8 Det er fint nok, men lav obligatorisk skærmtidsbegrænsning for kategorierne spil og underholdning i 
skoletiden. 

8 Jeg har ingen kommentarer 

8 3rd wheeling 24/7. Tihi 

8 LAD FUCKING VÆR MED AT TA MIN MOBIL                                          

8 LAD FUCKING VER MED AT TAGE VORES MOBILER!!!! 

8 Jeg er iskold 

8 Jeg synes vi skal have boger og ikke sår meget iPad og vi skal skrive mere i hånden  

8 Jeg syndes at man burde bruge computer i overbygningen og ikke ipad i måske 0.-Og 1. Klasse. Så vil jeg 
gerne have mere variation i forhold til at jeg syndes at vi bruger for meget tid med en skærm. Når man 
bare bliver stukket en ipad og et undervisningsprogram så er der ikke det samme engegement som hvis 
læreren fortæller om stoffet.  

8 It kan rigtig meget rigtig godt, specielt i de kreative processer som man IKKE kan lave på papir. It er også 
et godt redskab til at skrive længere tekster med. Jeg synes dog, at it ikke er det bedste når vi skal have 
ny viden. 

8 Mindre stillesidende. STOP VIGGGGGOOOOO!!!!!!!!. Husk tid til noter. Fix stolene XD LOL 

8 det er fedt med evaluering (-; 

9 Jeg syntes det ville være federe med pc’er, men ellers er det vel fint nok 

9 Det passer fint in i undervisningen virker godt nok i vært fald i de større klasser  

9 Dumt move at investere i iPads. Det er bøvlet, upraktisk og begrænsningerne er utallige. Mit forslag for 
fremtiden ville være at vente med at benytte skærm i undervisningen til de senere klasser, og så 
investere i computere istedet. Måske også køle lidt ned på, at hele tiden at sige jeres personlige mening, 
når det kommer til brugen af skærm. We get it, det var meget bedre den gang børn læste rigtige bøger, 
og folk talte med hinanden ved busstoppestederne, men nu har vi også hørt det nok. Personligt synes 
jeg også det burde være forældrene der havde ansvaret for barnets skærmforbrug. Bare fordi iPaden er 
lejet ud af jer, betyder det ikke det er jeres skyld børnene bliver afhængige, og jeg føler lidt at der er en 
tendens til at tro det. Alt i alt så er alt det her med skærm håndteret rigtig dårligt 
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9 Jeg synes at de mindre klasser først burde få en iPad i 4 klasse, da jeg personligt synes at de skal udenfor 
at lege og lære at blive sociale og få venner. Det er op til forældrene hvornår eller om de får en iPad eller 
mobil udenfor skolen. Jeg synes at det er mærkeligt og forkert at se så unge børn spille og nærmest 
være afhængige af det. Ifht da jeg var mindre, legede jeg rigtigt meget også selvom der måske var et TV, 
så var det fede bare at gå udenfor og mødes med vennerne, lave lege aftaler og rent faktisk lege uden at 
se på noget skærm, måske højst lidt tegnefilm på tv’et når man blev træt, netop efter at have løbet, 
sprunget eller hvad vi nu gjorde dengang. Så blev man nemlig træt både fysisk og mentalt. Det mener 
jeg er en vigtig og væsenlig del af at vokse op og udvikle sig som menneske.  

9 Hvis man fjerne sociale medier fra iPaden så bruger folk dem bare på deres telefon. Det løser intet. 

9 Jeg håber i har haft hørt hvad jeg har skrevet i de tidligere spørgsmålssvar. Ellers har jeg ikke andet at 
sige. Men for at opsumere: tag jer sammen. Lær folk at skrive i hånden. La nu forhelvede 9ne feste en 
gang imellem. Ipad brug er måske for meget og TAG NU FORSATAN INDIVIDUEL HÅND OVER DE FÅ 
BØRN UDEN SELVKONTROL! dvs at uovervejet, meningsløs forbrug af skærm skal tages af af de voksne 
men det skal ikke bare skæres væk fra alle og en vær bare fordi det er nemmere for jer vosksne. Bich 

9 Jeg syndes at det er fedt at vi bruger iPads i skolen og lære at bruge dem men jeg syndes det påvirker 
mig meget og jeg får ret tit hovedpine uden jeg tænker over det  

9 "Jeg synes Ipad er en ting, som har gjort Ollerup Friskole til en skole hvor undervisningen er blevet bedre 
efter ipad. Det vil sige jeg synes det har været en succes. MEN til gengæld skal skolen være bedre til at 
administrere hvad vi bruger vores ipad til imellem timerne(frikvartererne). Jeg ser alt for mange børn, 
der sidder på ipad efter skolen istedet for at være udenfor og lege. Skolen skal også være bedre til at 
oplyse børn om hvad konsekvenserne er hvis man ikke er social.(så det ikke bare regler). 

 




