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Tilmeldte Indsendte
Indsendte inkl. 

frameldte respondenter
Ej besvaret

Antal lærere 1 0 0 1

Antal elever 18 18 18 0

I alt 19 18 18 1

Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

1.1 JING - holdning?

Hvad synes du om at bruge JING? 

Det er sjovt 3 16,7 %

Det er OK 12 66,7 %

Det er ikke 
lige mig, 

kan bedre 
lide andre 

opgavetyper

3 16,7 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar

1.2 JING - udbytte

Hvad får du ud af at bruge JING? 

Jeg er 
blevet 

bedre til 
mundtlig 
spansk

14 77,8 %

Jeg kan 
ikke 

mærke 
forskel

2 11,1 %

Jeg 
synes det 
er spild af 

tid

1 5,6 %

Ved ikke 1 5,6 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar

1.3 du må gerne sætte flere end ét krydser

På hvilke felter synes du JING har hjulpet på din mundtlige udtryksfærdighed? 

Min udtale 
er blevet 

bedre
7 38,9 %

Jeg er 
blevet bedre 
til at "holde 
ordet" på 
spansk

6 33,3 %

Jeg er 
blevet mere 
tryg ved at 
sige noget 
på spansk

5 27,8 %

Jeg får øvet 
mig mere på 

det 
mundtlige

16 88,9 %

Det er 
blevet 

lettere for 
mig at sige 

noget i 
timerne

2 11,1 %

Læreren har 
et bedre 

grundlag for 
at vurdere 
hvad jeg 

kan

14 77,8 %

5 27,8 %

Tilbage
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Jeg kan 
lettere få 

sagt noget, 
når hele 

klassen ikke 
sidder og 

lytter

Jeg kan 
lettere få 

sagt noget, 
fordi det 
sker i mit 

eget tempo

7 38,9 %

Jeg er 
blevet bedre 

til at lave 
stikord til 
mundtlig 

fremstilling

6 33,3 %

Jeg er 
blevet bedre 
til at bruge 

mine stikord 
fornuftigt

6 33,3 %

Jeg er 
blevet bedre 

til at 
nuancere 
mit sprog

3 16,7 %

Jeg synes 
det er 

sjovere at 
lave mine 

afleveringer 
med JING

1 5,6 %

Jeg er 
blevet mere 
opmærksom 

på mit 
sprog, fordi 
jeg kan lytte 
til mig selv 

bagefter

10 55,6 %

Ved ikke om 
der har 
været 

fremskridt 
pga JING

3 16,7 %

Jeg tror ikke 
JING har 

hjulpet mig 
til at blive 

bedre

1 5,6 %

Vis svar

1.4 Rettelse af JING

Hvad får du ud af lærerens rettelser 

Jeg får ikke meget 
ud af 

tilbagemeldingerne
3 16,7 %

De er alt for 
grundige

0 0 %

De er alt for 
overfladiske

0 0 %

De er fokuserede 
og overskuelige

13 72,2 %

De er 
uoverskuelige

2 11,1 %

Der kommenteres 
på for mange 

aspekter af min 
tale

2 11,1 %

Der kommenteres 
på for få aspekter, 
jeg mangler mere 

respons

1 5,6 %

Jeg lytter til min 
jing igen, mens jeg 

læser lærerens 
kommentar

0 0 %

Jeg lytter aldrig til 
min jing igen

7 38,9 %

Kommentarerne 
hjælper mig til at 
min næste jing 

bliver bedre

9 50 %

Der er god 
sammenhæng 
mellem fokus i 

opgaven og 
rettelserne

4 22,2 %

Rettelserne virker 
lidt tilfældige

0 0 %

Jeg kan godt 
forstå rettelserne

16 88,9 %

Jeg kan ikke rigtigt 
forstå rettelserne

0 0 %

Vis svar

1.5 gode råd

Har du forslag til hvordan lærerens rettelser kan blive bedre/ bruges bedre?
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Vis svar

1.6 tilføjelser?

Har du yderligere kommentarer til brugen af JING? 

Vis svar

1.7 Nyt spørgsmål

Hvilke IT redskaber synes du vi skal benytte os af i spanskundervisningen? 

JING 11 61,1 %

Bubbl.us 13 72,2 %

Google.docs 10 55,6 %

Hjemmesider 
- læse på 
spansk

5 27,8 %

Hjemmesider 
- fremstille 

selv i klassen
1 5,6 %

Facebook-
spanskgruppe

9 50 %

Bar-code 
skattejagt (m 

mobiltelefoner 
og opgaver 
der scannes 

ind)

13 72,2 %

andre 1 5,6 %

Vis svar

1.8 gode idéer

Beskriv hvad du synes de forskellige programmer egner sig til.

Vis svar

1.9 Flere idéer?

Kender du til andre programmer, vi med fordel kunne bruge? 

Vis svar

1.10 facebook

Har du idéer til, hvordan vi kan bruge vores facebookgruppe fornuftigt? 

Vis svar

1.11 Nyt spørgsmål

Er større inddragelse af IT-redskaber ønskværdig? 

Ja, det gør 
undervisningen 

mere 
tidssvarende 

og 
motiverende

3 16,7 %

Ja, det er en 
god variation

6 33,3 %

Nej, jeg synes 
det nuværende 

niveau er 
passende

9 50 %

Nej, jeg kan 
bedre lide 

undervisning 
uden alt det 

halløj!

0 0 %

Ubesvaret 0 0 %

Vis svar

 ^ 
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