
Analyse af brugen af IT-udstyr på HMI

VI har gennemført en undersøgelse af elevernes brug af IT på HMI. Vi kan med glæde 
konkluderer på basis af undersøgelsen, at vi som skole, er rigtig gode til at bruge IT. 

Vi kan også se, at både vi som ansatte og eleverne oplever at den fælles it-platform vi har, 
bidrager konstruktivt til undervisning og til evnen til at integrerer IT i undervisningen.

Vi kan se, at vore elever også selv er ganske selv-kritiske og ansvarlige omkring deres brug 
af it - og ikke mindst de farer som nem adgang til tablets kan medfører. Vi kan også se, at 
eleverne har brug for hjælp til et konstruktivt brug af IT i dagligdagen og fritiden. Dvs. det er 
helt klart på det område, at vi som efterskole kan flytte eleverne, når vi kan være med til at 
danne dem som digitale borgere, som anvender IT konstruktivt og som en værdiskabende 
faktor både socialt og fysisk. Vi skal være fokuserede på hvordan vi udnytter IT i hverdagen, 
og hvordan vi sikrer os at det ikke bliver en hæmsko for de elever der er socialt udfordret.

Undersøgelsen bestod af følgende spørgsmål:
1. Hvilke IT værktøj brugte du på din tidligere skole?
2. Ville du selv have medbragt en tablet (iPad eller lignende) hvis ikke skolen 

havde stillet en til rådighed for dig? 
3. Oplever du det som en fordel, at I som udgangspunkt har ens værktøjer til brug 

i undervisningen?
4. I hvor høj grad oplever du at lærerne på skolen bruger IT i undervisningen?
5. Bliver der udleveret flere eller færre kopier i forhold til din gamle skole?
6. Er du god til at anvende din iPad til bl. a. at få taget notater og opbevaret 

skolemateriale på?
7. Føler du selv, at det har for let ved at komme til at spille eller blive 

ukoncentreret i timerne pga. af iPad’en?
8. Er du god til at benytte de support-funktioner skolen stiller til rådighed? 

Kommer du f. eks til IT-vejlederen med problemer i stilletid / vagtaftener?
9. Oplever du problemer med dit af skolen udleverede udstyr? 
10. Hvor mange spille apps har du på din iPad angiv antal
11. I hvor høj grad bruger du iPadden til at spille på i din fritid?
12. Oplever du at iPadden tager din tid fra samværet med andre?
13. Synes du at andre bruger for meget tid på at spille på deres iPad?
14. Hvilke typer IT-udstyr har du selv med udover den af skolen udleverede iPad?
15. Oplever du problemer med dit eget udstyr?
16. Bruger du din smartphone til undervisning?
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1. Hvilke IT værktøj brugte du på din tidligere skole?

2. Ville du selv have medbragt en tablet (iPad eller 
lignende) hvis ikke skolen havde stillet en til rådighed for 
di
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3. Oplever du det som en fordel, at I som udgangspunkt har ens værktøjer til brug 
i undervisningen?

4. I hvor høj grad oplever du at lærerne på skolen bruger IT i undervisningen?
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5. Bliver der udleveret flere eller færre kopier i forhold til din gamle skole?

6. Er du god til at anvende din iPad til bl. a. at få taget notater og opbevaret 
skolemateriale på?
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7. Føler du selv, at det har for let ved at komme til at spille eller blive 
ukoncentreret i timerne pga. af iPad’en?

8. Er du god til at benytte de support-funktioner skolen stiller til rådighed? 
Kommer du f. eks til IT-vejlederen med problemer i stilletid / vagtaftener?

9. Oplever du problemer med dit af skolen udleverede udstyr?
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10. Hvor mange spille apps har du på din iPad?
Min 0

Maks 50

Typetal 5

Gennemsnit 7

11. I hvor høj grad bruger du iPadden til at spille på i din fritid?
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12. Oplever du at iPadden tager din tid fra samværet med 
andre

13. Synes du at andre bruger for meget tid på at spille på deres iPad?
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14. Hvilke typer IT-udstyr har du selv med udover den af skolen udleverede iPad?

15. Oplever du problemer med dit eget udstyr?

16. Bruger du din smartphone til undervisning?
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