
Chromebook 61 70.1 %

Egen PC 26 29.9 %

87 svar
Offentliggør analyse

Oversigt

Anvender du din Chromebook eller din egen computer til undervisning

Hvis du bruger din egen PC: Hvorfor gør du det?

Fordi den er bedre

Fordi de crasher 24/7

Fordi jeg generelt bedre kan lide Mac, og det er det, jeg er vant til at bruge

( Vi vil hellere have MacBook's)

Den er hurtigere og smartere

cd ord

det gør jeg ikke

Chrome er virkelig dårlig

fordi jeg har alle mine ting på min egen computer og så syntes bare min egen fungerer

bedre.

Fordi min egen er bedre

Den er hurtiger

den er bedre.

jeg bruger ikke min egen pc på skolen

hurtigere CPU, mere RAM

fordi jeg ikke har bedre

fordi den er bedre

.

Rediger denne formular

29,9%

70,1%

tue@oelgodefterskole.com

https://docs.google.com/a/oelgodefterskole.com/forms/d/1qRtqxK1B8HIpoaUp28-JUgy7ZuNIb4EbSK1b0KaewGY/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/a/oelgodefterskole.com/forms/d/1qRtqxK1B8HIpoaUp28-JUgy7ZuNIb4EbSK1b0KaewGY/edit


Fungere slet ikke: 1 0 0 %

2 2 2.3 %

3 3 3.4 %

4 6 6.9 %

5 8 9.2 %

6 7 8 %

7 10 11.5 %

Fordi at det er min, og jeg har de ting jeg har brug for på den.

fordi det er min egen jeg er mere tryk ved den og jeg kender min mac

hvis jeg ikke gider min chromebook eller jeg ved at jeg skal bruge programmer

chromebooken ikke kan bruge

Den er hurtigere

Kan ikke finde ud af det der chromebook ting der

Min Mac book er bedre, og jeg kan ikke bruge min Chrome til alt i fritiden.

Jeg har det nemmere ved at bruge min egen

Jeg kan ikke finde ud af at bruge den ordenligt

Det er beder

Den er bedre og gav 10000kr for den sp spild SF penge ikke og bruge den

Den er bedst

Fordi den kan holde til mere og jeg undgår at skulle tabe arbejde eller komme ud af fokus

ved at min chromebook fryser eller pludselig genstarter.

det er forskelligt nogen gange bruger jeg egen PC eller Chromebooken men ved ikke

hvorfor jeg bruger min egen når jeg gør det

Har ik en pc selv

Jeg bruger primært min egen pc, da den er lidt hurtigere og kan bedre lide/er mere vant til

styresystemet (mac)

Den er bedre på alle måder.

Forde skolen, ikke lige er så god, der er mange problemer med skolens pc'er

Hvor tilfreds er du med at benytte Google Drev (Docs og Sheets)
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8 25 28.7 %

9 10 11.5 %

Meget tilfreds: 10 16 18.4 %

Aldrig: 1 2 2.3 %

2 0 0 %

3 0 0 %

4 5 5.7 %

5 6 6.9 %

6 5 5.7 %

7 11 12.6 %

8 20 23 %

9 16 18.4 %

Altid: 10 22 25.3 %

Dansk 84 96.6 %

Matematik 83 95.4 %

Engelsk 82 94.3 %

Tysk/fransk 60 69 %

Hvor meget bruger du din computer til at læse tekster til undervisning?

I hvilke fag bruger du din computer til afleveringer?
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Natur/fysik 69 79.3 %

Antal daglige svar
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