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1. Sammenfatning af evalueringens resultater 
 

I januar 2011 blev det sikrede PC-netværk udrullet til landets lukkede fængsler, arresthuse samt lukkede 

afsnit i åbne fængsler. Netværket giver de indsatte, der er tilmeldt undervisning, adgang til udvalgte og 

godkendte internetsider. De pædagogiske formål med det sikrede PC-netværk er blandt andet at sikre 

muligheden for en mere tidssvarende undervisning samt at give de indsatte mulighed for at vedligeholde 

eller tilegne sig IT-kompetencer. Med det sikrede PC-netværk er det desuden meningen, at de indsatte skal 

have mulighed for at følge fjernundervisning og e-læring. 

 

I denne evaluering ses der nærmere på brugen af det sikrede PC-netværk, herunder hvem der anvender 

det, hvor ofte det anvendes, og hvad det anvendes til. Desuden undersøges lærernes holdninger og 

forventninger til netværket, og det beskrives hvilke forhold, der synes at udgøre barrierer i forhold til en 

øget brug af og tilfredshed med netværket. Endelig har evalueringen fokus på, om de mål og formål, der er 

knyttet til det sikrede PC-netværk, kan siges at være opnået ud fra de data, der arbejdes med i 

evalueringen.   

 

Evalueringen bygger primært på analyse af to datakilder. Den ene er en række logs vedrørende brugen af 

det sikrede PC-netværk, som Direktoratet for Kriminalforsorgen administrerer. Den anden er to 

spørgeskemaer, som med et års mellemrum er blevet sendt ud til lærerne på det sikrede PC-netværk.  

 

Analysen af log-data vedrørende 2011 viser, at der har været en stigende anvendelse af det sikrede PC-

netværk over året. Særlig stor aktivitet har der været fra september og resten af året. Det fremgår også af 

analysen, at antallet af logins er meget påvirkeligt af ferier og helligdage. Der ses således tydelige fald i 

antallet af logins og timeforbrug på disse tidspunkter.  

 

Analysen viser endvidere, at det primært er de indsatte, som anvender det sikrede PC-netværk. 78 pct. af 

alle logins i 2011 er foretaget af registrerede elever. De øvrige logins er foretaget af undervisere (8 pct.) og 

administratorer (9 pct.). I de resterende 5 pct. af logins er brugertypen ikke registreret. 

 

Det fastsatte mål for 2011 var at opnå en daglig aktivitet på 100 elevlogins. Målet om 100 daglige elevlogins 

bliver opnået et par gange i første halvdel af 2011, men bliver fuldt ud opnået fra september 2011 og 

resten af året, idet der i denne periode er registreret mellem 150-200 daglige elevlogins (på hverdage).  

 

Analyserne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at de lærere, der svarede på første runde af 

spørgeskemaet, generelt udtrykker store forventninger til det sikrede PC-netværk og en positiv holdning til, 

hvilke muligheder netværket skaber. Når besvarelserne på holdningsspørgsmålene sammenlignes med 

besvarelserne i anden runde af spørgeskemaundersøgelsen, viser det sig desuden, at holdningen til hvilke 

muligheder netværket kan give de indsatte, på de fleste områder synes at være blevet endnu mere positiv i 

perioden medio 2011 til medio 2012. I evalueringen konkluderes det også, at de pædagogiske formål med 

det sikrede PC-netværk kan siges at være opnået, når lærernes holdninger lægges til grund for vurderingen 

deraf.  
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På baggrund af spørgeskemaanalysen identificeres der dog også en række barrierer for, at lærerne oplever 

fuld tilfredshed med det sikrede PC-netværk og ønsker at anvende det i deres undervisning og 

forberedelse. Der peges på to hovedområder, som lader til at være af stor betydning; hhv. en række 

tekniske begrænsninger samt lærerens generelle og pædagogiske IT-kompetencer. Evalueringen afrundes 

derfor med en anbefaling om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen arbejder videre med disse udfordringer, 

såfremt tilfredsheden med og brugen af systemet ønskes øget.  
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2. Det sikrede PC-netværk – baggrund og formål 
 

Af Kriminaforsorgens flerårsaftale1 for 2008-2011 fremgår det, at der skal etableres et sikret pc-netværk i 

landets fængsler. Med det sikrede PC-netværk skal de indsatte, der er tilmeldt undervisning i de 

pågældende institutioner, have adgang til udvalgte og godkendte internetsider. De pædagogiske formål 

med netværket er blandt andet at sikre muligheden for en mere tidssvarende undervisning samt at give de 

indsatte mulighed for at vedligeholde eller tilegne sig IT-kompetencer. Desuden lyder et af de erklærede 

formål med det sikrede PC-netværk at give de indsatte mulighed for at følge fjernundervisning og e-læring - 

altså undervisning der helt eller delvist foregår digitalt og via internettet. Hermed ønskes det, at ”gøre det 

muligt for indsatte, der ikke har mulighed for frigang til uddannelse uden for fængslet, at påbegynde 

uddannelse som fjernundervisning under afsoningen” (Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 – 2011), 

og generelt at give mulighed for undervisning af de indsatte i flere fag og på forskellige niveauer2.  

 

Der er også fastsat et anvendelsesorienteret mål for det sikrede PC-netværk. Det fremgår af 

direktørkontrakten for 2011, som er indgået mellem Kriminalforsorgens direktør og Justitsministeriets 

departementschef, at målsætningen omkring brugen af det sikrede PC-netværk er, at ”antallet af daglige 

brugere (indsatte) på det sikrede PC-netværk er over 100”. 

 

Det sikrede PC-netværk blev udrullet til Kriminalforsorgens institutioner i januar 2011. På 

evalueringstidspunktet, primo 2013, er netværket etableret på samtlige lukkede fængsler. Desuden har alle 

de lukkede afdelinger, der eksisterede i åbne fængsler på udrulningstidspunktet, fået etableret det sikrede 

PC-netværk, og Direktoratet for Kriminalforsorgen arbejder på, at de lukkede afdelinger, der er kommet til 

sidenhen, også får mulighed for at anvende netværket. Endelig har næsten alle arresthuse fået etableret 

det sikrede PC-netværk. Dog er der enkelte arresthuse, der endnu ikke har netværket installeret, da de ikke 

har et egnet lokale. I alt har 41 institutioner fået etableret netværket på totalt set over 300 computere. 

  

Alle hjemmesider og programmer på det sikrede PC-netværk bliver inden brug forhåndsgodkendt af 

Direktoratet for Kriminalforsorgen. Godkendelsen sker efter både en pædagogisk og en sikkerhedsmæssig 

vurdering af indholdet. Åbnes der for brugen af en hjemmeside eller et særligt program bliver al aktivitet 

herpå overvåget og logget af Koncern IT.  

 

Af sikkerhedsmæssige grunde kan hverken elever eller lærere på det sikrede PC-netværk benytte sig af e-

mails eller anden form for elektronisk kommunikation med andre. Desuden er der også lukket for 

muligheden for at gemme filer og andet data lokalt på computerne, ligesom der heller ikke kan tilkobles 

eksterne enheder, som for eksempel et USB-stik.  

 

                                                           
1
 Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede målsætninger og de økonomiske rammer for 

en bestemt årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven og bliver efterfølgende 
konkretiseret i en udmøntningsplan. Se de seneste flerårsaftaler på Kriminalforsorgens hjemmeside: 
http://www.kriminalforsorgen.dk/Fler%C3%A5rsaftaler-og-m%C3%A5l-267.aspx (besøgt d. 20. september 2012)  
2
 Jf. faktaark om det sikrede PC-netværk som Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen sendte til 

inspektørerne i juni 2010.  

http://www.kriminalforsorgen.dk/Fler%C3%A5rsaftaler-og-m%C3%A5l-267.aspx
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Udover de tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er knyttet til brugen af det sikrede PC-netværk, er der 

også krav om, at personale på institutionen fysisk skal overvåge den indsattes brug af netværket. I 

begyndelsen lød kravet fra direktoratet, at der skulle ske konstant overvågning, hvorfor netværket også kun 

kunne anvendes i såkaldt konfrontationsundervisning, eller når andet bemyndiget personalet var til stede. 

Efter nogle måneders brug blev det sikrede PC-netværk dog vurderet sikkert nok til, at kravet om opsyn 

kunne lempes til, at computeren blot inden brug skal undersøges for, om der har været fysiske brud på 

sikkerheden i form af for eksempel hærværk på metalkabinetter eller ledninger. Samme undersøgelse skal 

derefter foretages, når den indsatte er færdig med at bruge computeren eller ved hver time, hvis det er en 

længerevarende session.  

 

Oprettelsen af brugere til det sikrede PC-netværk sker på det enkelte fængsel/arresthus af lokale 

administratorer. Hvor de indsatte med deres elevadgang kun kan tilgå netværket på de særligt opstillede 

computere på institutionerne, har lærerne via en såkaldt fjernadgang mulighed for også at tilgå netværket 

hjemmefra eller via andre computere. Formålet med dette er at understøtte en mere fleksibel anvendelse 

af netværket ved at forberedelse af undervisningen, tilretning af elevernes opgaver mv. ikke behøver at 

foregå i fængslet eller i arresthuset.  
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3. Evalueringsspørgsmål og -metode  
 

Evalueringen af det sikrede PC-netværk besvarer overordnet set følgende spørgsmål:  

 Hvem anvender det sikrede PC-netværk? 

 Hvor ofte anvendes det sikrede PC-netværk? 

 Hvad anvendes det sikrede PC-netværk til?  

 Hvilke holdninger og forventninger har lærerne til det sikrede PC-netværk?  

 Hvilke barrierer ses i forhold til brugen af det sikrede PC-netværk?  

 Er de mål, der er fastsat vedrørende det sikrede PC-netværk, opnået?  

 

3.1. Logdata vedrørende brug af det sikrede PC-netværk 
 

Evalueringsspørgsmålene besvares dels via analyser af de logs, som Koncern IT administrerer. Loggene 

indeholder oplysninger om hvert enkelt login på det sikrede PC-netværk, herunder hvilken brugergruppe 

der er logget ind, hvor sessionen er foregået, samt hvor lang tid den har varet. Logdataene vedrører 2011. 

Desuden registrerer direktoratet hvilke programmer og hjemmesider, der anvendes via det sikrede PC-

netværk. På dette område har det imidlertid ikke været muligt at få anvendelige data omhandlende 2011. 

 

Direktoratets straffuldbyrdelseskontor, der har det overordnede ansvar for uddannelsen af indsatte, 

herunder administration af det sikrede PC-netværk, er til evalueringen blevet bedt om at udfylde en logbog 

over de hændelser, de forventede kunne have en effekt på brugernes anvendelse af netværket enten lokalt 

eller på tværs af Kriminalforsorgens institutioner. Disse oplysninger er sammen med 

Straffuldbyrdelseskontorets oversigt over kursusafholdelse og besøg på institutionerne blevet brugt til at 

forstå og forklare udsving i brugernes anvendelse af det sikrede PC-netværk.      

 

Analysen af logdata vedrørende brug af det sikrede PC-netværk præsenteres i kapitel 4.  

 

3.2. Spørgeskemaundersøgelser 
 

Udover logdata er der til brug for besvarelse af evalueringsspørgsmålene også afviklet en 

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen inkluderer udsendelse af et spørgeskema ad to omgange. 

Skemaerne blev sendt til besvarelse blandt de lærere, der har konfrontationstimer i de af 

Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, hvor det sikrede PC-netværk er etableret (se spørgeskemaerne i 

bilag 1 og bilag 2). Første runde blev afviklet medio 2011, altså ca. et halvt år efter udrulning af det sikrede 

PC-netværk, mens anden runde spørgeskemaer blev udsendt medio 2012. Spørgsmålene fra første runde 

spørgeskemaer blev stort set alle gentaget i den anden runde.   

 

Direktoratets straffuldbyrdelseskontor anslår, at der er omkring 100 lærere ansat i Kriminalforsorgen. Da 

der på tidspunktet for første udsendelse af spørgeskemaet imidlertid ikke forelå en præcis oversigt i 

direktoratet over hvem, der var ansat som lærer i Kriminalforsorgen, blev det besluttet at sende et generelt 
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elektronisk spørgeskema ud til alle de fængsler og arresthuse, hvor det sikrede PC-netværk var blevet 

udrullet, med anmodning om at videresende skemaet til lærerne på institutionen. På daværende tidspunkt 

var det sikrede PC-netværk etableret på 39 institutioner. 34 lærere besvarede spørgeskemaet, hvilket altså 

svarer til ca. 1/3 af den samlede lærerstab i Kriminalforsorgen. 

 

Med henblik på at højne svarprocenten i anden runde af spørgeskemaundersøgelsen, blev navne og 

kontaktoplysninger på de ansatte lærere forsøgt fremfundet forud for udsendelsen, således at der kunne 

sendes personlige spørgeskemaer til hver enkelt lærer. I samarbejde med Koncern IT og 

uddannelseskonsulenten fra Straffuldbyrdelseskontoret, der har det sikrede PC-netværk som 

arbejdsområde, blev der skabt en bruttoliste på 91 personer som formodedes at have en aktuel 

lærerstilling i Kriminalforsorgen. Efter konkret vurdering modtog 10 af disse personer et personligt brev pr. 

post med oplysning om, hvor og hvordan spørgeskemaet skulle udfyldes, mens de resterende 81 fik tilsendt 

en elektronisk udgave af samme via mail. Desuden blev der til samtlige institutioner, hvor det sikrede PC-

netværk er etableret, tilsendt et generelt link til skemaet for at sikre, at eventuelle lærere, der ikke stod på 

listen, også ville modtage et skema. I anden runde blev der modtaget svar fra i alt 54 lærere, hvoraf 45 

svarede via det personlige elektroniske spørgeskema, 3 svarede via de personlige papirinstruktioner, og 6 

har svaret via det generelle link.  

 

I forhold til besvarelserne af spørgeskemaerne vides det ikke, om de lærere, der har svaret, adskiller sig fra 

den gruppe, som ikke har svaret. Man kan forestille sig, at det primært er dem, som har anvendt det 

sikrede PC-netværk, der har besvaret spørgeskemaet, mens dem, der ikke anvender netværket, måske har 

tænkt, at spørgeskemaundersøgelsen ikke er relevant. På grund af manglende data om de lærere, der ikke 

har svaret, har det ikke været muligt at foretage en bortfaldsanalyse. Desuden har det - grundet det lave 

antal besvarelser i første runde af spørgeskemaundersøgelsen – været vanskeligt at foretage en nærmere 

analyse af svarene og generalisere ud fra resultaterne. Resultaterne af første runde af 

spørgeskemaundersøgelsen bliver derfor kun præsenteret kortfattet.  

 

I anden runde af spørgeskemaundersøgelsen blev udsendelsesproceduren mere målrettet, og det blev 

understreget, at alle der var ansat i en institution, hvor det sikrede PC-netværk er etableret, ønskedes som 

respondent – uanset om netværket var blevet anvendt eller ej. Dette formodes at have givet en højere 

svarprocent, og formentlig et bredere billede at lærernes anvendelsesmønstre og holdninger til netværket. 

Der foretages derfor også flere analyser på baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse. Alle statistiske 

analyser er foretaget på et 5 pct. signifikansniveau, hvilket betyder, at der er 5 pct. risiko for at de 

observerede forskelle ikke er korrekte. 

 

Analysen af spørgeskemaundersøgelserne præsenteres i kapitel 5. 
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4. Analyse af log-data  
 

I dette afsnit analyseres log-data fra år 2011. Dels beskrives udviklingen i logins på det sikrede PC-netværk i 

årets løb og dels beskrives, hvilken brugergruppe der har anvendt netværket, hvor sessionen har foregået 

og varigheden af denne.  

 

Med henblik på at forklare stigning og fald i antallet af logins er udviklingen i logins endvidere blevet 

sammenholdt med de begivenheder vedrørende det sikrede PC-netværk, som er nedfældet både i 

Straffuldbyrdelseskontorets logbog og i oversigten over kursusafholdelse og besøg på institutionerne.  

 

4.1. Aktivitet i alt 
 

Der er registreret i alt 28.294 logins på det sikrede PC-netværk i 20113. Testsagerne er frasorteret 

datamaterialet. Figur 1 viser det daglige antal logins i årets løb. Som det ses af figuren ses en stigende 

tendens således, at der er ved årets afslutning er mellem 200-250 daglige logins.  

 

Figuren viser også stor variation i antallet af daglige logins således, at der er et stort antal logins i ugens løb, 

mens antallet falder mod nul i weekenden. Desuden fremgår det af figuren, at antallet af logins er 

afhængigt af helligdage og ferier. 

 

Figur 1. Antal daglige logins i 2011. Alle brugere 

 
 

I tabel 1 er de 28.294 logins fordelt på brugertype. Der skelnes mellem fire brugertyper: elever, 

undervisere, administratorer og uoplyste. Administratorer er dels ansatte direktoratet, dels lokale 

administratorer på fængsler og arresthuse. Som det fremgår af tabel 1 har eleverne stået for hovedparten 

                                                           
3
 Der er ikke registreret nogen login i uge 52 i 2011 i databasen. Det skyldes, at Koncern IT i uge 52 midlertidigt 

flyttede databasen med login til en anden server, hvilket har medført, at denne uges data er gået tabt.  
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af de logins, der har været på det sikrede PC-netværk i 2011. For fem pct. af de logins, der har været i 2011, 

er det ikke muligt at identificere brugertypen.  

 

Tabel 1. Antal logins på det sikrede PC-netværk fordelt på brugertype 

 Antal Procent 

Uoplyst 1.349 4,8 

Elev 22.170 78,4 

Underviser 2.306 8,2 

Administrator 2.469 8,7 

I alt 28.294 100 

 

Som tidligere nævnt var målet for 2011, at man skulle opnå en daglig aktivitet på 100 elevlogins på det 

sikrede PC-netværk. Figur 2 viser antallet af daglige logins i år 2011 alene for de brugere, der er registreret 

som elever. Som det fremgår af figur 2, opnås dette et par gange i den første halvdel af 2011. Målet bliver 

imidlertid fuldt ud opnået fra ultimo september og resten af året, idet der i denne periode er mellem 150-

200 logins dagligt (på hverdage). 

 

Figur 2. Antal daglige logins i 2011. Elever 

 
 

I figur 3 er udviklingen af logins i 2011 fordelt på ugebasis. Figuren viser, at der har været størst aktivitet på 

det sikrede PC-netværk i den sidste tredjedel af året. Denne tendens går igen i de følgende figurer 

vedrørende brugen af netværket. Fra uge 36 (primo september) sker en stigning i antallet af logins. Der er 

ikke noget i logbogen, som specifikt kan forklare denne stigning. Stigningen skyldes formentlig en 

kombination af opstart af undervisning efter sommerferien, færre helligdage og øget kendskab til og fokus 

på netværket evt. også som følge af gennemførelsen af den første spørgeskemaundersøgelse.  

 

Igen ses det også af figuren, at antallet af logins er afhængigt af helligdage og ferier. Der kan således 

identificeres et fald i logins i uge 16 (påskeferie), i uge 22 (Kr. Himmelfartsferie), uge 28-32 (sommerferie) 

og uge 42 (efterårsferie). I uge 12 ses endvidere også et drastisk fald i antallet af logins. Der er alene 33 
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logins i denne uge. Der findes ingen umiddelbar forklaring på dette. Tendensen med sammenhæng mellem 

login og helligdag i Danmark ses også i de følgende figurer.  

 

Figur 3. Antal logins i alt på det sikrede PC-netværk på ugebasis i 2011 

 
 

Figur 4 viser udviklingen af logins i 2011 fordelt på de forskellige brugertyper. Som det fremgår af figuren, 

er det eleverne, som har stået for hovedparten af de logins, der har været, og denne tendens går igen i de 

følgende figurer.  

 

Figur 4. Antal logins på det sikrede PC-netværk på ugebasis i 2011 fordelt på brugertype 

 
 

Af de 28.294 logins i 2011 mangler der oplysninger om sluttidspunkt for sessionen i 2.950 tilfælde. Det har 

ikke været muligt at finde årsager til dette. 
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Figur 5 omfatter de 25.344 logins, hvor der både er registreret et start- og sluttidspunkt for sessionen. 

Figuren viser timeforbruget på ugebasis fordelt på brugertype. Som tabellen viser, står administratorerne 

for hovedparten af logins i de første par uger af året. Det stemmer overens med, at aktiviteten i starten af 

2011 primært bestod af undervisning af lærere og test af systemet. Fra uge 6 og resten af året er det 

imidlertid eleverne, som står for hovedparten af timeforbruget på det sikrede PC-netværk, hvilket kan 

forklares med, at eleverne får fuld adgang til netværket i uge 6. Figuren viser også, at aktiviteten er 

faldende i ferieperioder.  

 

Figur 5. Timeforbrug på ugebasis i 2011 fordelt på brugertype 

 
 

Figur 4 og figur 5 ligner hinanden, hvilket også kan forventes, idet timeforbruget stiger, når flere brugere 

logger på netværket. Figur 5 kan altså ikke belyse, om brugerne bruger mere eller mindre tid, når de er 

logget på. Figur 6 viser det gennemsnitlige timeforbrug på ugebasis fordelt på brugertype. Figuren viser, at 

brugerne i gennemsnit er logget på netværket mellem ½ time og 2 timer pr. uge. I uge 28 er et lille udsving, 

idet brugertypen ’uoplyst’ i gennemsnit har været logget på i over 3 timer. Det skyldes primært, at to 

personer i én institution har været logget på i mange timer, og derfor trækker gennemsnittet op. Figur 6 

viser ingen tendens til, at det gennemsnitlige timeforbrug pr. uge øges i løbet af året.  
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 Figur 6. Gennemsnitligt timeforbrug på ugebasis i 2011 fordelt på brugertype 

 
 

Tabel 2 nedenfor viser, hvordan de 28.294 logins er fordelt på lokationstype. I 1.183 tilfælde er lokationen 

for login ikke oplyst. De logins, som er afviklet i Direktoratet for Kriminalforsorgen, er foretaget af 

administratorer. De næste fire afsnit viser anvendelse af det sikrede PC-netværk fordelt på de fire 

lokationstyper, hhv. lukkede afsnit i åbne fængsler, lukkede fængsler, Københavns fængsler og arresthuse. 

 

Tabel 2. Antal logins på det sikrede PC-netværk fordelt på lokationstype 

 Antal Procent 

Lukkede afsnit i åbne fængsler 2.392 1,3 

Lukkede fængsler 18.525 65,1 

Københavns fængsler 1.086 3,8 

Arresthuse 4.853 17,2 

Direktoratet for Kriminalforsorgen 355 1,3 

Uoplyst 1.183 4,2 

I alt 28.294 100 

 

4.1.1. Aktivitet i lukkede afsnit i åbne fængsler 

 

Der er foretaget i alt 2.392 logins i lukkede afsnit på de åbne fængsler i 2011. Figur 7 viser, hvordan disse er 

fordelt på ugebasis.  
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Figur 7. Antal logins i alt på det sikrede PC-netværk i lukkede afsnit i åbne fængsler på ugebasis i 2011 

 
 

I figur 8 er logins i de lukkede afsnit i åbne fængsler endvidere fordelt på brugertyper. Som i den samlede 

opgørelse ses sæsonudsving ved en tendens til, at aktivitetsniveauet falder i påskeferien, Kr. 

Himmelfartsferien, sommerferien og efterårsferien. 

 

Figur 8. Antal logins på det sikrede PC-netværk i lukkede afsnit i åbne fængsler på ugebasis i 2011 fordelt 

på brugertype
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start- og sluttidspunkt for sessionen. Figuren viser, at eleverne har haft et særligt højt timeforbrug sidst på 

året (uge 49-50).  
 

Figur 9. Timeforbrug på ugebasis i lukkede afsnit i åbne fængsler i 2011 fordelt på brugertype 

 

 

4.1.2. Aktivitet i lukkede fængsler 
 

Der er foretaget i alt 18.425 logins i de lukkede fængsler i 2011. Figur 10 viser, hvordan disse er fordelt på 

ugebasis. Som i den samlede opgørelse ses sæsonudsving ved en tendens til, at aktivitetsniveauet falder i 

ferier. 

 

Figur 10. Antal logins i alt på det sikrede PC-netværk i lukkede fængsler på ugebasis i 2011

 

0

50

100

150

200

250

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Uoplyst

Elev

Underviser

Administrator

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

I alt



 
 

16 
 

I figur 11 vises logins i de lukkede fængsler i 2011 fordelt på brugertype. 

 

Figur 11. Antal logins på det sikrede PC-netværk i lukkede fængsler på ugebasis i 2011 fordelt på 

brugertype 

 
 

Af de i alt 18.425 logins i lukkede fængsler i 2011 mangler der oplysninger om sluttidspunkt for sessionen i 

1.992 tilfælde. Figur 12 omfatter de 16.433 logins, hvor der både er registreret et start- og sluttidspunkt for 

sessionen. Figuren viser, at der fra uge 39-50 har været et ganske stort timeforbrug på det sikrede PC-

netværk blandt eleverne.  

 

Figur 12. Timeforbrug på ugebasis i lukkede fængsler i 2011 fordelt på brugertype
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4.1.3. Aktivitet i Københavns fængsler 

 

Der er foretaget i alt 1.086 logins i Københavns fængsler i 2011. Figur 13 viser, hvordan disse er fordelt på 

ugebasis.  

 

Figur 13. Antal logins i alt på det sikrede PC-netværk i Københavns fængsler på ugebasis i 2011 

 
 

I figur 14 er logins i Københavns fængsler fordelt på brugertype.  

 

Figur 14. Antal logins på det sikrede PC-netværk i Københavns fængsler på ugebasis i 2011 fordelt på 

brugertype 
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Figur 14 viser, at det primært er eleverne, som anvender det sikrede PC-netværk i Københavns Fængsler. 

Figuren adskiller sig fra de tidligere vedrørende lukkede fængsler og lukkede afsnit i åbne fængsler, idet at 

det ikke er sidst på året, men derimod midt på året, hvor der er størst aktivitet på netværket blandt 

eleverne (uge 25-32). Det er formentligt sammenfaldende med, at eleverne i denne periode får adgang til 

netværket.  

  

Blandt underviserne er der stor aktivitet i uge 39 og uge 41. Det stemmer overens med, at direktoratets 

uddannelseskonsulent har afholdt kursus for lærerne på Københavns Fængsler i disse uger. Der synes også 

at være en afsmittende effekt af disse lærerkurser i den forstand, at eleverne også i stigende omfang 

anvender netværket i den efterfølgende periode. Man kan kalde dette for en kursus-effekt.  

 

Af de 1.086 logins i Københavns fængsler i 2011 mangler der oplysninger om sluttidspunkt for sessionen i 

90 tilfælde. Figur 15 omfatter de 996 logins, hvor der både er registreret et start- og sluttidspunkt for 

sessionen. Figuren viser, at underviserne har haft et størst timeforbrug i uge 39, uge 41 (og uge 44), hvilket 

skyldes den såkaldte kursus-effekt. Her ses også en afsmittende effekt i forhold til elevernes timeforbrug 

efterfølgende.  

 

Figur 15. Timeforbrug på ugebasis i Københavns fængsler i 2011 fordelt på brugertype 

 

 

4.1.4. Aktivitet i Arresthusene 

 

Der er i alt foretaget 4.853 logins i arresthusene i 2011. Figur 16 viser, hvordan disse er fordelt på ugebasis. 

Som i den samlede opgørelse ses sæsonudsving ved en tendens til, at aktivitetsniveauet falder i ferier. 
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Figur 16. Antal logins i alt på det sikrede PC-netværk i arresthuse på ugebasis i 2011 

 
 

Figur 16 viser, at der er ganske stor aktivitet fra uge 36 og resten af året, dog med et markant fald i uge 42 

(efterårsferie). Det stemmer overens med, at direktoratets uddannelseskonsulent begynder sin 

besøgsrunde i arresthusene i efteråret.  

 

I figur 17 er logins i arresthusene endvidere fordelt på brugertype. På denne figur ses også det markante 

fald i logins i uge 42, og det er særligt tydeligt, når det gælder elevernes loginmønstre.  

 

Figur 17. Antal logins på det sikrede PC-netværk i arresthuse på ugebasis i 2011 fordelt på brugertype 
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Af de 4.853 logins i arresthusene i 2011 mangler der oplysninger om sluttidspunkt for sessionen i 516 

tilfælde. Figur 18 omfatter de 4.337 logins, hvor der både er registreret et start- og sluttidspunkt for 

sessionen.  

 

Figur 18. Timeforbrug på ugebasis i arresthuse i 2011 fordelt på brugertype 

 

 

4.2. Unikke brugere 
 

De foregående figurer viser samtlige logins, der er foretaget i 2011. I disse figurer tages der ikke højde for, 

om nogle personer er meget aktive på det sikrede PC-netværk, for eksempel ved at en person logger på 

netværket mange gange på en uge, eller er aktiv på netværket i mange timer. Meget aktive personer kan 

således fylde forholdsvis meget i det samlede billede af netværksbrugen. I figur 4 og 5 i dette afsnit er der 

taget højde for denne problematik.  

 

Af tabel 3 fremgår, at der i 2011 er 1.202 forskellige unikke brugere af det sikrede PC-netværk. 

Hovedparten af disse er elever (75 pct.), mens 8 pct. er undervisere og 7 pct. er administratorer. For de 

resterende 10 pct. mangler oplysning om brugertype.  

 

Tabel 3. Antal unikke brugere i 2011 fordelt på brugertype 

 Antal Procent 

Uoplyst 122 10,1 

Elev 895 74,5 

Underviser 100 8,3 

Administrator 85 7,1 

I alt 1.202 100 
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I de følgende figurer er de unikke brugere fordelt på ugebasis i 2011. Det betyder, at hvis en bruger både 

har været logget på det sikrede PC-netværk i uge 1 og uge 2, vil personen tælle med (som et login) i begge 

uger.  

 

Figur 19. Antal logins på det sikrede PC-netværk på ugebasis i 2011. Unikke brugere 

 
 

Figur 19 viser, hvor mange unikke brugere, der har været logget på netværket i en given uge i 2011. Figuren 

viser fx, at der er 20 forskellige brugere, som har været logget på i uge 1, mens 161 forskellige brugere har 

været logget på i uge 7. Den uge, hvor flest brugere har været logget på er i uge 39, hvor 334 forskellige 

brugere var logget på. 

 

Figur 20. Antal logins på det sikrede PC-netværk på ugebasis i 2011. Unikke brugere fordelt på brugertype
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Figur 20 viser, hvor mange unikke brugere fordelt på brugertype, som har været logget på i en given uge i 

2011. Af figuren ses, at det primært er eleverne, som har anvendt netværket, og at der har været størst 

aktivitet i sidste tredjedel af 2011. Der er således mellem 200-250 elever, som hver uge har anvendt det 

sikrede PC-netværk i sidste tredjedel af 2011.  

 

Figur 21. Gennemsnitligt timeforbrug på ugebasis i 2011. Unikke brugere fordelt på brugertype 

 
 

Figur 21 viser timeforbruget blandt de unikke brugere. Af figuren fremgår, at administratorerne har stået 

for en stor del af timeforbruget på netværket til og med uge 19. Herefter begynder tidsforbruget blandt 

eleverne at stige, og fra uge 34 til 50 har eleverne haft et gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på mellem 3½ 

og 5 timer. I uge 28 er der et temmelig højt timeforbrug (9 timer) blandt brugertypen, som er uoplyst. Det 

skyldes primært, at én person har haft et højt timeforbrug i ugen (over 21 timer), hvorfor gennemsnittet 

trækkes op. 

 

Tilsvarende er der i uge 29 et temmelig højt timeforbrug (9 timer) blandt underviserne. Dette skyldes 

ligeledes, at én underviser har haft et højt timeforbrug (over 17 timer) i ugen, hvilket trækker 

gennemsnittet op.  
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5. Analyse af spørgeskemaundersøgelserne  
 

I dette kapitel præsenteres data fra de to spørgeskemaundersøgelser. I det første afsnit analyseres data fra 

den første spørgeskemaundersøgelse, mens data fra anden runde af spørgeskemaundersøgelsen 

præsenteres i afsnit 5.2. I afsnit 5.3. sammenlignes besvarelserne fra de to spørgeskemaer.    

 

5.1. Analyse af spørgeskemadata fra runde 1 
 

34 personer har besvaret spørgeskemaet i den første spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i medio 

2011. Pga. den relativt lave besvarelsesprocent og dermed manglende mulighed for at kunne generalisere 

på baggrund af besvarelserne, vil resultaterne bliver præsenteret kortfattet i det følgende. Desuden vides 

det som tidligere nævnt heller ikke, om respondenterne er repræsentative for den samlede 

lærerpopulation.  

 

De 34 respondenterne repræsenterer samlet set 7 fængsler og 17 arresthuse. Flertallet af respondenterne 

er fastansatte lærere (79 pct.), mens en mindre andel er timelærere eller undervisningsledere. De fag, 

respondenterne oftest underviser i, er dansk, matematik og engelsk. 

 

I forhold til vurdering af egne IT-kompetencer og brugen af det sikrede PC-netværk, viser undersøgelsen, at: 

   

 94 pct. af respondenterne har deltaget i lærerintroduktionen af det sikrede PC-netværk. 

 94 pct. af respondenterne vurderer deres generelle IT-kompetencer som ”sikre” eller ”meget 

sikre”.  

 76 pct. af respondenterne vurderer deres pædagogiske IT-kompetencer som ”sikre” eller ”meget 

sikre”. 

 35 pct. af respondenterne angiver, at en stor del af deres undervisning var IT-baseret før det 

sikrede PC-netværk blev introduceret, mens 41 pct. angiver, at en lille del var IT-baseret og 21 pct. 

angiver, at intet af undervisningen var IT-baseret.  

 De IT-færdigheder, som oftest blev anvendt i undervisningen før det sikrede PC-netværk blev 

introduceret, var skrive- og regneprogrammer som for eksempel Word og Excel. 

 94 pct. af respondenterne oplyser, at de har anvendt det sikrede PC-netværk inden for de sidste 30 

dage.  

 Dem, der har anvendt det sikrede PC-netværk inden for de sidste 30 dage, oplyser, at de primært 

har anvendt det til undervisning af indsatte og til egen oplæring/træning i brug af netværket.  

 56 pct. af respondenterne oplyser, at de fremover forventer at anvende det sikrede PC-netværk 

flere gange om ugen.  

 

Figur 22 viser, at respondenterne generelt har store forventninger til det sikrede PC-netværk, og at de har 

en meget positiv holdning til, hvad netværket kan anvendes til. Det er således blot 9 pct. af 

respondenterne, der svarer, at de ikke har nogen forventninger til netværket.  
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Figur 22. Respondenternes forventning og holdning til det sikrede PC-netværk. Andel af alle 

respondenter (n=34) 

 
 

Figur 23 viser også respondenternes holdning til det sikrede PC-netværk.  

 

Figur 23. Respondenternes holdning til det sikrede PC-netværk. Andel af alle respondenter (n=34) 
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I spørgsmålet tilhørende figur 23 er respondenterne blevet bedt om at markere, hvilke af de opstillede 

udsagn som repræsenterer deres holdning til netværket. Hovedparten af respondenterne oplyser, at de 

mener, det sikrede PC-netværk er en rigtig god idé (82 pct.). 24 pct. angiver, at de mener, at netværket 

løser de indsattes problemer i forhold til digital informationssøgning. Der er dog også en forholdsvis stor 

andel af respondenterne, som mener, at netværket er en begrænsning i forhold til, hvordan man tidligere 

har foretaget informationssøgning (21 pct.). I fritekstfeltet, der var tilknyttet spørgsmålet, bemærker 7 

respondenter (svarende til 21 pct.), at de mener, at adgangen til hjemmesider og programmer er for 

begrænset. 

 

Figur 24 viser respondenternes samlede vurdering af det sikrede PC-netværk. Som figuren viser, er der 

ingen af de 34 respondenter, der mener, at netværket fungerer meget godt. 38 pct. svarer, at netværket 

fungerer godt, 32 pct. oplever, at det fungerer dårligt, og 18 pct. mener, at netværket fungerer meget 

dårligt. Endelig er der 9 pct., der svarer ved ikke til spørgsmålet.   

 

Figur 24. Respondenternes samlede vurdering af det sikrede PC-netværk. Andel af alle respondenter 

(n=34) 

 
 

Foruden de fortrykte spørgsmål på spørgeskemaet, gav spørgeskemaet mulighed for at respondenterne 

kunne komme med afsluttende bemærkninger. Det er der 16 personer, der har gjort, og i bemærkningerne 

kommer de blandt andet med forslag til programmer og hjemmesider, de mener, der bør åbnes for på det 

sikrede PC-netværk. Disse bemærkninger er sammen med de ovennævnte oplysninger fra de fortrykte 

spørgsmål blevet videreformidlet til de uddannelsesansvarlige i direktoratets straffuldbyrdelseskontor i 

2011. Det betyder, at selvom oplysningerne fra den første spørgeskemaundersøgelse ikke tidligere er 

blevet offentliggjort, er besvarelserne taget til efterretning.  
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5.2. Analyse af spørgeskemadata fra runde 2  

   
Der er indløbet 54 besvarelser4 i anden runde af spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 29 af respondenterne 

er mænd og 25 er kvinder. 60 pct. af respondenterne er over 50 år, og gennemsnitsalderen ligger ligeledes 

omkring 50 år.  

 

Alle, der har svaret på spørgeskemaet, er ansat på et tjenestested, hvor det sikrede PC-netværk er 

etableret. Dog skriver en enkelt respondent, at netværket endnu ikke er kommet i brug på pågældendes 

tjenestested grundet pladsmangel. Samtlige respondenter har undervisningstimer og altså mulighed for at 

anvende det sikrede PC-netværk. Langt de fleste (76 pct.) er fastansatte lærere. De øvrige respondenter er 

hhv. timelærere, uddannelsesansvarlige og en enkelt er faglærer.   

 

Mere end 60 pct. af respondenterne har 16 eller flere undervisningstimer ugentligt.  

38 pct. har været ansat i den nuværende stilling under 3 år, 25 pct. har været ansat i mellem 3 og 8 år og 

endelig angiver 38 pct., at de har bestredet deres aktuelle stilling i over 8 år.  

 

Respondenterne repræsenterer samlet set 10 forskellige fængsler og 25 arresthuse inkl. Københavns 

Fængsler. Som figuren nedenfor viser, underviser respondenterne i en bred vifte af fag:  

 

Figur 25. Fag respondenterne underviser i. Andel af alle respondenter (n=53)  

 

                                                           
4
 Enkelte respondenter har ikke svaret på alle spørgsmålene i spørgeskemaet. Det vil fremgå ved hver tabel, hvor 

mange respondenter opgørelsen baserer sig på.  
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5.2.1. Brugen af det sikrede PC-netværk  

 

I dette afsnit ses der nærmere på brugen af det sikrede PC-netværk, herunder om det er blevet anvendt og 

i så fald hvor ofte og til hvad.  

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen afholdt i starten af 2011 undervisningsessioner i det sikrede PC-netværk 

med henblik på at gøre brugerne klar til at tage netværket i anvendelse. 51 ud af 54 respondenter i 

spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 94 pct., angiver, at de har modtaget oplæring i, hvordan de skal 

bruge det sikrede PC-netværk af medarbejdere fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. To af de tre 

respondenter, der ikke er blevet oplært, oplyser, at der ikke har været tilbudt noget på den institution, hvor 

de arbejder5, og endelig er der én respondent, der mødte op til undervisning, men blev afvist, da der var 

færre computere end deltagere.  

 

Af diagrammet nedenfor fremgår det, hvor mange af respondenterne, der har anvendt det sikrede PC-

netværk indenfor de seneste 30 dage fra tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet.  

 

Figur 26. Anvendelse af det sikrede PC-netværk indenfor de seneste 30 dage. Procentdel af respondenter 

(n=54)  

 
 

39 pct. af respondenterne, svarende til 21 personer, har ikke anvendt det sikrede PC-netværk inden for de 

seneste 30 dage. Adspurgt om årsagen til dette6, svarer to respondenter (10 pct.), at de ikke føler sig sikre 

nok i anvendelsen af det. 10 respondenter (48 pct.) angiver at grunden til, at de ikke har anvendt netværket 

er, at de oplever, at det er utilstrækkeligt. Nogle af disse brugere peger på, at de foretrækker den 

personlige kontakt med eleverne i undervisningssituationen, mens andre fremhæver, at netværket i sig selv 

ikke fungerer optimalt.  

                                                           
5
 Kurserne blev afholdt regionalt.  

6
 Respondenterne har i spørgeskemaet haft mulighed for at angive flere grunde til, at de ikke har anvendt det sikrede 

PC-netværk indenfor de seneste 30 dage, hvorfor antallet af årsager ikke summerer op til 21 personer eller 100 pct.  
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Endelig er der en gruppe på 16 personer (76 pct.), der begrunder den manglende brug med, at de ikke har 

haft mulighed eller behov for at anvende netværket de seneste 30 dage. Disse brugere skriver, at der ikke 

har været tid eller lejlighed til det, f.eks. grundet ferie eller andet fravær. Der var frist for besvarelse af 

spørgeskemaet i august måned, hvilket betød, at flere af respondenterne netop var kommet tilbage fra 

sommerferie, og derfor ikke havde haft mulighed for at bruge netværket.  

  

Hvis der trods den lidt atypiske periode alligevel ses nærmere på, om der er særlige forhold, der 

karakteriserer den gruppe, der ikke har anvendt det sikrede PC-værk, findes der ingen signifikante forskelle 

i forhold til følgende faktorer:  

 

 om respondenterne er over eller under 50 år,  

 om de har været ansat i deres nuværende stilling i over eller under 3 år,  

 om de vurderer deres generelle IT-kompetencer som sikre eller usikre, eller 

 om IT fyldte meget eller lidt i forberedelsen af undervisningen før indførelsen af det sikrede PC-

netværk  

 

Derimod viser spørgeskemaundersøgelsen, at brugen af det sikrede PC-netværk har signifikant 

sammenhæng med:  

 

 hvordan respondenterne vurderer deres pædagogiske IT-kompetencer. Den gruppe, der vurderer 

dem som usikre eller meget usikre har i højere grad svaret nej til anvendelse de seneste 30 dage 

sammenlignet med dem, der vurderer dem som sikre eller meget sikre.  

 hvor stor en del af undervisningen, der var IT-baseret før indførelsen af det sikrede PC-netværk. De 

respondenter, der har angivet, at en lille del eller intet af deres undervisning var IT-baseret før 

netværket, er overrepræsenteret i gruppen, der ikke har anvendt netværket de seneste 30 dage, 

sammenlignet med de respondenter, der har svaret, at en stor del eller hele deres undervisning, 

var IT-baseret før.  

 hvor stor en del af undervisningen, der er IT-baseret efter indførelsen af det sikrede PC-netværk. 

Som det kan forventes, viser det sig også, at den gruppe, der ikke har anvendt netværket, typisk 

også har svaret, at kun en lille del eller slet intet af deres undervisning aktuelt er IT-baseret. 

 Endelig viser spørgeskemaundersøgelsen en svag signifikant sammenhæng (p=0,05) mellem 

hvorvidt netværket er blevet anvendt de seneste 30 dage og respondentens samlede vurdering af, 

hvor netværket fungerer. Således er de respondenter, der synes det fungerer godt eller meget 

godt, mere tilbøjelige til at have anvendt netværket sammenlignet med dem, der synes, at det 

fungerer dårligt eller meget dårligt.  

 

Som figur 27 på den kommende side viser, har over halvdelen af respondenterne anvendt det sikrede PC-

netværk mere end 11 gange de seneste 30 dage.   
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Figur 27. Antal gange det sikrede PC-netværk er blevet anvendt indenfor de seneste 30 dage. Andel af 

respondenterne, der har anvendt netværket (n=33) 

 
 

Når de respondenter, der har anvendt det sikrede PC-netværk, inddeles i to grupper med hhv. dem, der har 

brugt netværket 1-7 gange og dem, der har anvendt det mere end 7 gange, kan der kun iagttages 

signifikante forskelle i forhold til, hvor meget IT generelt fylder i deres undervisning og forberedelse. De 

respondenter, der har angivet, at de har anvendt netværket 1-7 gange de seneste 30 dage, har også i 

højere grad svaret, at kun en lille del eller slet intet af deres undervisning var IT-baseret både før og efter 

indførelsen af netværket. Ligeledes har samme gruppe angivet, at kun en lille del eller slet intet af deres 

forberedelse til undervisningen aktuelt er IT-baseret.  

Figur 28 på næste side viser, at flest respondenter har anvendt det sikrede PC-netværk i forbindelse med 

undervisning i dansk og matematik. Derudover har knap halvdelen af de respondenter, der har anvendt 

netværket, svaret, at netværket har været brugt til at forberede undervisningen og generelt at søge diverse 

informationer på internettet. Endelig har en stor del af lærerne også været på netværket for at lære de 

indsatte at bruge det.  
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Figur 28. Områder det sikrede PC-netværk er blevet anvendt til de seneste 30 dage. Andel af 

respondenterne, der har anvendt netværket (n=33) 

 
 

 

5.2.2. Brugen af IT hhv. før og efter udrulningen af det sikrede PC-netværk  

 

I dette afsnit ses der nærmere på, hvor meget respondenterne har brugt IT i deres forberedelse og 

undervisning hhv. før og efter netværket, og herunder om IT synes at være blevet en større del af dette 

efter indførelsen af netværket.   

 

Som figur 29 på den følgende side viser, er der både før og efter udrulningen af det sikrede PC-netværk 

flest respondenter, der angiver, at de kun baserer en lille del af deres undervisning på IT. Af opgørelsen 

fremgår det dog også, at andelen af respondenter, der baserer en stor del af deres undervisning på IT, 

stiger fra 21 pct. til 37 pct. efter indførelsen af netværket. Ligeledes falder andelen af respondenter, der 

slet ikke bruger IT i undervisningen fra 23 pct. til 8 pct. efter indførelsen af netværket.   
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Figur 29. Andel af undervisningen der var IT-baseret hhv. før og efter udrulningen af det sikrede PC-

netværk. Procentdel af alle respondenter (n = 52) 

 

Figur 29 viser imidlertid kun et samlet tal for, hvor mange der har svaret inden for de enkelte kategorier, og 

ikke hvor mange der har flyttet sig i den ene eller anden retning efter indførelsen af det sikrede PC-

netværk. Dette ses af opgørelsen i figur 30. 

 

Figur 30. Udviklingen i brugen af IT i undervisningen. Før og efter udrulningen af det sikrede PC-netværk. 

Andel af alle respondenter (n=54)  

 
 

2

21

40

23

13

2

37

44

8
10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Det hele En stor del En lille del Intet Ved ikke/ikke relevant

Andel af undervisningen der 
var IT-baseret før det sikrede 
PC-netværk 

Andel af undervisningen der 
er IT-baseret efter det sikrede 
PC-netværk 

Procentdel

28

50

6

17

15

27

3
9

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

IT bruges mere IT bruges i samme 
omfang

IT bruges mindre Ved ikke/ikke 
relevant/uoplyst

Procentdel

Antal
respondenter



 
 

32 
 

Halvdelen af respondenterne (50 pct.) bruger IT i samme omfang hhv. før og efter udrulningen af det 

sikrede PC-netværk. Dog har mere end en fjerdedel af respondenterne svaret, at IT fylder mere i 

undervisningen efter udrulningen af netværket. Tre respondenter angiver, at de anvender IT mindre i 

undervisningen efter, at netværket er blevet indført. Da der er tale om så få personer, er det ikke muligt at 

foretage nærmere analyser af, om der er særlige karakteristika, der gør sig gældende for netop denne 

gruppe.  

  

Det skal nævnes, at det imidlertid ikke er muligt at sige noget om, hvorvidt udviklingen, der kan aflæses af 

figuren, skyldes netop indførelsen af netværket eller om bevægelserne er betinget af andre faktorer, som 

denne undersøgelse ikke fokuserer på.  

 

Nedenfor præsenteres samme opgørelser som i figur 29 og 30 blot for respondenternes forberedelse til 

undervisning.  

 

Figur 31. Andel af forberedelsen til undervisning der var IT-baseret hhv. før og efter udrulningen af det 

sikrede PC-netværk. Procentdel af alle respondenter (n = 52) 

 

Af figur 31 fremgår det, at når det kommer til forberedelsen af undervisningen har flest respondenter 

angivet, at en stor del af denne baserer sig på IT. Dette gælder både før og efter udrulningen af det sikrede 

PC-netværk. Nedenfor ses den udvikling i brugen af IT, der gemmer sig bag totalopgørelsen.  
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Figur 32. Udviklingen i brugen af IT i forberedelsen til undervisning. Før og efter udrulningen af det 

sikrede PC-netværk. Andel af alle respondenter (n=54) 

 
 

Som det også var tilfældet i forhold til brugen af IT i selve undervisningen, er der også flest respondenter, 

der angiver, at samme andel af deres forberedelse til undervisningen er IT-baseret hhv. før og efter 

indførelsen af det sikrede PC-netværk. Knap en femtedel af respondenterne svarer imidlertid, at IT fylder 

mere nu efter, at netværket er udrullet.  

 

Seks af respondenterne oplyser, at de bruger IT mindre i forberedelsen efter indførelsen af netværket. Der 

er forskelle på, hvor meget respondenterne har brugt IT før, men alle angiver enten at bruge en lille del 

eller intet IT i deres forberedelse nu. Tre af de seks respondenter udgør den gruppe, der også har svaret, at 

de nu også anvender IT mindre i selve undervisningen (jf. figur 30). Da der fortsat er så få respondenter, kan 

der ikke påvises nogen signifikante forskelle for disse seks personer sammenlignet med andre, der enten 

anvender IT i samme omfang eller mere efter indførelsen af netværket. Det kan dog bemærkes, at ingen af 

de seks respondenter er nogen af dem, der ikke er oplært i brugen af netværket.  

 

Igen skal udviklingen, der kan aflæses af figur 32, tolkes med forsigtighed, da den som nævnt ikke 

nødvendigvis kan tillægges selve indførelsen af det sikrede PC-netværk.  

 

5.2.3. Forventet brug af det sikrede PC-netværk fremover  

 

Herunder præsenteres resultaterne af de spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, der vedrører 

respondenternes forventede brug af det sikrede PC-netværk i det kommende skoleår.  
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Figur 33. Forventet gennemsnitlig brug af netværket i det kommende skoleår. Andel af alle respondenter 

(n=54) 

 
 

Syv respondenter, svarende til 13 pct., forventer kun at anvende det sikrede PC-netværk én gang om 

måneden eller mindre i det kommende skoleår. Adspurgt om årsagen til denne relativt lave forventede 

brug7, svarer to brugere, at de ikke føler sig sikre nok i anvendelsen af netværket. Fem af brugerne oplever, 

at netværket er utilstrækkeligt og skriver blandt andet, at adgangen til hjemmesider er for begrænset, og at 

det er for besværligt at få åbnet for nye. Én påpeger også, at det er for besværligt at logge på systemet, 

mens en anden angiver, at vedkommende foretrækker den personlige kontakt med eleverne i 

undervisningssituationen. Endelig er der to brugere, der angiver, at de ikke forventer at anvende netværket 

mere, fordi de ikke har mulighed eller behov for det. Den ene er vikar og har ikke så mange 

undervisningstimer på de institutioner, hvor det sikrede PC-netværk er etableret. Det fremgår ikke 

yderligere, hvad der ligger i begrundelsen om ikke at have ”behov” for at anvende netværket.  

 

Analyserne af spørgeskemabesvarelserne viser desuden en signifikant sammenhæng mellem, hvor ofte 

respondenterne forventer at anvende det sikrede PC-netværk fremover og hhv. deres vurdering af deres IT-

kompetencer, samt hvor stor en del af deres undervisning og forberedelse til samme, der aktuelt er IT-

baseret. Mere præcist viser det sig, at de respondenter, der både vurderer deres generelle og pædagogiske 

IT-kompetencer som sikre eller meget sikre, i signifikant højere grad også svarer, at de forventer at bruge 

netværket én eller flere gange om ugen, sammenlignet med dem, der vurderer deres kompetencer som 

usikre eller meget usikre. Sidstnævnte gruppe er altså mere tilbøjelige til at svare, at de enten ikke ved, 

hvor ofte de vil bruge netværket, eller at de kun forventer, at det vil blive brugt én gang om måneden eller 

sjældnere. Ligeledes viser det sig, som det også kan forventes, at den gruppe, der forventer at bruge 

                                                           
7
 Respondenterne har i spørgeskemaet haft mulighed for at angive flere grunde til, at de ikke forventer en større brug 

af det sikrede PC-netværk fremover, hvorfor antallet af årsager ikke summerer op til syv personer eller 100 pct. 
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netværket ofte, altså én eller flere gange om ugen, allerede ved besvarelsen af spørgeskemaet baserer en 

stor del eller hele deres forberedelse og undervisning på IT. 

 

5.2.4. Holdninger og forventninger til det sikrede PC-netværk  

 

I denne del af analysen fokuseres der på, hvilke holdninger og forventninger til det sikrede PC-netværk, 

respondenterne har tilkendegivet i spørgeskemaet.  

 

Figur 34. Respondenternes forventning og holdning til det sikrede PC-netværk. Andel af alle 

respondenter (n=54) 

 
 

Som figur 34 viser, er respondenterne generelt ret positive i forhold til, hvad de mener, at det sikrede PC-

netværk kan bidrage med. Respondenterne har ud for hvert af de på forhånd opstillede udsagn markeret 

deres holdning på en skala fra meget uenig til meget enig. Som det fremgår, erklærer færrest (6 pct.) sig 

enige i, at de ikke har nogen forventninger til det sikrede PC-netværk. Denne gruppe på tre personer har 

altså ikke taget stilling til, hvad de venter sig af netværket.  

 

De udsagn, som får næstlavest tilslutning blandt respondenterne, er, at netværket stimulerer de indsattes 

interesse for undervisning, og at netværket hjælper de indsatte med at få information fra de offentlige 

myndigheder. Dog er det stadig udsagn, som ca. 2/3 af alle respondenter er enige eller helt enige i.  
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Det udsagn, der har fået størst tilslutning blandt respondenterne, er, at netværket giver de indsatte 

mulighed for at tilegne sig IT-kompetencer. Dette har 53 ud af 54 respondenter angivet, at de er enige eller 

helt enige i. Videre erklærer mere end 90 pct. af alle respondenter sig også enige i, at netværket hjælper de 

indsatte til at holde sig orienterede om nyheder, og at det sikrer en mere tidssvarende undervisning af de 

indsatte.  

 

Figur 35. Respondenternes holdning til det sikrede PC-netværk. Andel af alle respondenter (n=54)   

 
 

Figur 35 viser, hvilke af de opstillede udsagn respondenterne mener bedst repræsenterer deres holdning til 

det sikrede PC-netværk. En del respondenter har også skrevet yderligere holdninger under andet-

kategorien til spørgsmålet. Disse er dog udeladt her, således at kun de udsagn, som alle respondenter har 

haft mulighed for at tage stilling til, er inddraget. Som figuren viser, har flest respondenter (70 pct.) 

markeret, at de synes, at netværket er en rigtig god idé. Udsagnet, der repræsenterer det modsatte 

synspunkt, nemlig at netværket er en fejlslagen satsning, har kun en enkelt respondent markeret som sin 

holdning. Halvdelen af respondenterne har også angivet, at udsagnet om at det sikrede netværk højner 

kvaliteten af undervisning repræsenterer deres holdning. Lidt færre mener, at netværket imødekommer de 

indsattes problemer i forhold til digital informationssøgning, og nogle mener omvendt også, at netværket 

er en direkte begrænsning i forhold til, hvordan informationssøgningen foregik før netværket blev indført.    

 

Figur 36 på den følgende side viser, hvordan respondenterne samlet set vurderer det sikrede PC-netværk.  
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Figur 36. Respondenternes samlede vurdering af det sikrede PC-netværk. Andel af alle respondenter 

(n=54) 

 
 

De fleste respondenter svarer, at de synes, at det sikrede PC-netværk fungerer godt eller meget godt. Over 

en fjerdedel har imidlertid angivet, at de oplever, at netværket fungerer dårligt. Når respondenterne 

inddeles i to grupper, hhv. dem der synes, at det sikrede PC-netværk fungerer godt eller meget godt, og 

dem der synes, at netværket fungerer dårligt eller meget dårligt, kan spørgeskemaundersøgelsen kun 

påvise signifikant sammenhæng med, hvor stor en del af undervisningen, der aktuelt er IT-baseret. De 

respondenter, der synes godt om netværket har altså også svaret, at de baserer en større del af deres 

undervisning på IT sammenlignet med den gruppe, der ikke synes, at netværket fungerer godt. Om det er 

holdningen til netværket, der påvirker hvor meget IT generelt fylder i respondenternes undervisning eller 

omvendt, er det dog ikke muligt at sige noget om på baggrund af denne undersøgelse.  

 

5.2.5. Barrierer i forhold til brugen af det sikrede PC-netværk 

 

I spørgeskemaet blev respondenterne også bedt om at tilkendegive, hvad de oplever som de største 

udfordringer i forhold til at anvende det sikrede PC-netværk. Skemaet indeholdte en række udsagn, hvortil 

der skulle sættes ét 1-tal ved den største udfordring, ét 2-tal ved den næststørste og ét 3-tal ved den 

udfordring, som respondenten på daværende tidspunkt vurderede som den tredjestørste barriere i forhold 

til at anvende det sikrede PC-netværk. Flere af respondenterne har dog ikke svaret som anvist, hvilket tyder 

på, at de har misforstået spørgsmålet. Der kan derfor ikke drages nagelfaste konklusioner ud fra deres 

besvarelser. Der kan dog forsigtigt tegnes et billede af, at dét som respondenterne lader til særligt at se 

som den aktuelle udfordring er, at der er en række tekniske problemer og sikkerhedsrelaterede 

indstillinger, som begrænser anvendelsesmulighederne. Flere synes at markere dette som den primære 

udfordring sammenlignet med eksempelvis dét at få de indsatte til at bruge det sikrede PC-netværk, at få 

tilegnet sig eventuelt manglende IT-kompetencer eller generelt blot at kunne se fordelene ved netværket.   
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Respondenterne har også haft mulighed for i fri tekst at angive eventuelle øvrige bemærkninger til det 

sikrede PC-netværk. Nedenfor vil det i overordnede termer blive præsenteret, hvad respondenterne blandt 

andet peger på som begrænsninger ved det sikrede PC-netværk. De uddannelsesansvarlige i Direktoratet 

for Kriminalforsorgen har til brug for opfølgning modtaget et anonymiseret udskrift af samtlige 

kommentarer, hvor også de konkrete hjemmesidenavne mv. fremgår.  

 

Det, der synes at fylde mest, når respondenterne skal pege på barrierer i forhold til brugen af netværket, er 

en mangelfuld adgang til konkrete hjemmesider og til at anvende de funktioner, der ligger på de 

hjemmesider, hvor der er tilladt adgang. Flere respondenter oplever deres undervisningsmuligheder 

indskrænkede, fordi der for eksempel mangler adgang til en online søgemaskine, til specifikke hjemmesider 

med lokalaviser, til internetsteder med undervisningsmaterialer og til nogle af de funktioner, der muliggør, 

at matematikopgaver kan rettes. Endelig er der nogle respondenter, der efterspørger mulighed for at 

afspille filmklip på internettet, da det også anvendes som en aktiv del af undervisningen. I andre 

besvarelser påpeges det problematiske i, at muligheden for at afspille CD-rom ikke er til stede i det sikrede 

PC-netværk, hvilket opleves som en begrænsning i forhold til den undervisning, der kunne udbydes før 

netværket blev udrullet.   

 

En anden type forhindring, som en del af respondenterne peger på, er proceduren ved oprettelse af nye 

brugere. Af sikkerhedsmæssige grunde har Direktoratet for Kriminalforsorgen besluttet, at det kun er en 

administrator, der kan oprette nye brugere - og at administratorprofilen ikke kan bæres af en lærer. Flere 

påpeger, at dette ofte kan betyde lang ventetid på at få oprettet en indsat som bruger, så pågældende kan 

anvende det sikrede PC-netværk. En lærer skriver, at dette i et tilfælde har haft den direkte konsekvens, at 

han måtte afvise, at den pågældende indsatte kunne deltage i IT-undervisning. Nogle respondenter nævner 

også, at der er for besværligt, at de indsatte skal skifte koder efter et antal dage.   

  

Endelig er der nogle af respondenterne, der påpeger det problematiske i, at det udelukkende er indsatte, 

der er tilmeldt undervisning, der må anvende det sikrede PC-netværk. Andre indsatte kan også have behov 

for at låne computerne, f.eks. når der skal skrives et brev til advokaten eller en offentlig myndighed. En 

respondent bemærker, at dette betyder, at indsatte, der ikke modtager undervisning, bliver ”bombet 

tilbage til pen og papir”, mens en anden bemærker, at restriktionen har gjort, at han flere gange har taget 

breve med hjem og renskrevet dem for de indsatte.   
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5.3. Sammenligning af besvarelser i spørgeskemarunde 1 og 2  
 

I dette afsnit sammenlignes besvarelserne fra de to spørgeskemaundersøgelser. Der fokuseres på, hvorvidt 

der er sket en ændring i respondenternes forventning og holdning til det sikrede PC-netværk samt deres 

samlede vurdering af det sikrede PC-netværk.8 

 

Figur 37. Respondenternes forventning og holdning til det sikrede PC-netværk i henholdsvis runde 1 og 

runde 2. Andel respondenter der erklærer sig enige eller helt enige i udsagnet 

 
 

Figur 37 viser, at for de fleste af de spørgsmål, som er stillet i begge spørgeskemaer, er der sket en 

fremgang i den forstand, at respondenterne i runde 2 er mere positivt stemt overfor det sikrede PC-

netværk, end respondenterne var i runde 1. Der er dog også områder, hvor respondenterne har ændret 

holdning i negativ retning. Mens 71 pct. af respondenterne i runde 1 var enige eller helt enige i, at det 

sikrede PC-netværk kan være med til at stimulere de indsattes interesse for undervisning, er det 65 pct. af 

respondenterne i runde 2. I runde 1 svarede 77 pct. af respondenterne, at de var enige eller helt enige i, at 

det sikrede PC-netværk hjælper de indsatte med at få informationer fra offentlige myndigheder. Denne 

andel er faldet til 67 pct. i runde 2. Endelig er andelen, som erklærer sig enig eller helt enig i udsagnet om, 

at de ingen forventninger har til netværket, steget fra 6 pct. til 9 pct.  

 

                                                           
8
 Det skal bemærkes, at formuleringen af spørgsmålene om respondenternes forventning og holdning til det sikrede 

PC-netværk ikke var helt ens i de to spørgeskemaundersøgelser. I første runde blev der for eksempel spurgt, om det 
sikrede netværk kan være med til at sikre en mere tidssvarende undervisning af de indsatte, mens respondenterne i 
anden runde blev spurgt, om de mener, at det sikrede PC-netværk er med til at sikre en mere tidssvarende 
undervisning af de indsatte.  
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Som det fremgår af de tidligere afsnit er lærerne i spørgeskemaundersøgelserne også blevet bedt om at 

svare på, hvorvidt de syntes det sikrede PC-netværk er en rigtig god idé. 82 pct. af respondenterne i runde 

1 svarer ja til dette, mens andelen er lidt lavere i runde 2 (70 pct.).  

 

Figur 38. Respondenternes samlede vurdering af det sikrede PC-netværk i henholdsvis runde 1 og runde 

2. Andel af alle respondenter 

 
 

Endelig er lærerne blevet bedt om at give deres samlede vurdering af det sikrede PC-netværk. Som figur 38 

viser, var der ingen af respondenterne i runde 1, som vurderede, at netværket fungerede meget godt. 

Derimod var der 4 pct. i runde 2, der angav dette svar. 38 pct. af respondenterne i runde 1 mente, at det 

sikrede PC-netværk fungerede godt, mens det var 56 pct. af respondenterne i runde 2. Det betyder også, at 

andelen, som vurderede, at netværket fungerede dårligt eller meget dårligt, er faldet fra runde 1 til runde 

2. Samme andel svarer ’ved ikke’ til spørgsmålet i de to runder. Der er således en klar tendens til, at den 

samlede vurdering af netværket er blevet mere positiv.  

 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at respondenterne overordnet set er mere positivt 

indstillet overfor det sikrede PC-netværk i spørgeskemaundersøgelsens runde 2, end respondenterne var i 

runde 1. Der er kun få af de mange spørgsmål i undersøgelsen, der belyser lærernes forventning og 

holdning til det sikrede PC-netværk, hvor holdningen er blevet mindre positiv. Den største ændring ses i 

forhold til, hvorvidt lærerne vurderer, at det sikrede PC-netværk hjælper de indsatte med at få information 

fra offentlige myndigheder. Selvom andelen er faldet, er det dog stadig 2/3 af respondenterne, der er enige 

i den betragtning i anden runde af spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Det skal dog bemærkes, at det ikke er fuldstændig de samme lærere, der har svaret på spørgeskemaet i de 

to runder. Det kan derfor ikke konkluderes, at lærerne fra runde 1 er blevet mere positive i runde 2, men 

blot at der kan iagttages primært positive forskelle mellem de to grupper af respondenter, der har besvaret 

spørgeskemaundersøgelserne.   
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6. Målopfyldelse  
 

Som nævnt indledningsvist i kapitel 2 er de erklærede pædagogiske formål med det sikrede PC-netværk, at 

det både skal sikre muligheden for en mere tidssvarende undervisning af de indsatte og give dem mulighed 

for at vedligeholde eller tilegne sig IT-kompetencer. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at hvis lærernes 

holdninger fra runde 2 lægges til grund for en vurdering af, hvorvidt disse formål er opnået, må svaret være 

ja. 91 % af de lærere, der har svaret på spørgeskemaet, erklærer sig enige i, at det sikrede PC-netværk er 

med til at sikre en mere tidssvarende undervisning af de indsatte, 94 % mener at netværket giver de 

indsatte mulighed for at vedligeholde IT-kompetencer, mens hele 98 % af de lærere, der har svaret på 

spørgeskemaet, er enige i at de indsatte via netværket får mulighed for at tilegne sig IT-kompetencer.  

 

Et andet erklæret formål med det sikrede PC-netværk er at give de indsatte mulighed for at følge 

fjernundervisning og e-læring. Systemet er på evalueringstidspunktet endnu ikke udviklet tilstrækkeligt til 

fuldt ud at kunne understøtte de digitale og internetbaserede undervisningsformer.  Der ligger blandt andet 

et sikkerhedsmæssigt aspekt til grund for dette, eftersom en åbning for at følge et uddannelsesforløb på en 

ekstern uddannelsesinstitution eksempelvis kan betyde, at den indsatte også får mulighed for at have 

kommunikation med personer uden for Kriminalforsorgen, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko.  

  

Af Kriminalforsorgens direktørkontrakt for 2011 fremgår det, at målet for det sikrede PC-netværk er, at de 

indsatte logger på netværket 100 gange dagligt. Evalueringen viser, at dette mål opnås et par gange i løbet 

af første halvår af 2011, og herefter opnås det på alle hverdage fra omkring slutningen af september.  
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7. Anbefalinger til det videre arbejde med det sikrede PC-netværk   
 

Analysen af anden runde af spørgeskemaundersøgelsen viser, at brugerne generelt udtrykker en positiv 

holdning til de muligheder, som det sikrede PC-netværk giver, og at de kan godt se fordelene ved det. Når 

resultaterne fra hhv. første og anden runde af spørgeskemaundersøgelsen sammenlignes, ses det tillige, at 

respondenterne over tid, og på de fleste områder, lader til at blive mere positivt stemt overfor netværket.  

 

På baggrund af analysen af anden runde af spørgeskemaundersøgelsen kan der imidlertid identificeres to 

hovedområder, som lader til at have betydning for, at nogle lærere ikke anvender netværket eller kun 

anvender det i begrænset omfang.  

 

Det ene er lærernes IT-kompetencer. Analyser tyder på, at såfremt de generelle og måske særligt 

pædagogiske IT-kompetencer bliver højnet hos de lærere, der vurderer dem som usikre eller meget usikre 

(hhv. 13 % og 33 % af respondenterne), vil det afstedkomme en øget brug af det sikrede PC-netværk.  

 

Det andet område, der synes at udgøre en barriere både i forhold til lærernes generelle anvendelse af 

netværket og deres oplevelse af at kunne udbyde en tilfredsstillende undervisning af de indsatte, er de 

systemmæssige begrænsninger, der knytter sig til netværket. Det, der i denne henseende synes at fylde 

mest i lærernes besvarelser, er følgende:  

 

 For begrænset adgang til konkrete undervisningsrelaterede hjemmesider  

 For begrænset adgang til funktioner på allerede godkendte hjemmesider 

 Manglende adgang til en online søgemaskine  

 Manglende adgang til afspilning af CD-rom  

 For ufleksible procedurer ved oprettelsen af nye brugere  

 

Det er denne evaluerings anbefalinger, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ser nærmere på ovennævnte 

områder, såfremt både brugen af netværket og tilfredsheden med samme, ønskes højnet.    
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Bilag 1. Spørgeskema runde 1  
 

Velkommen til evaluering af det sikrede PC-netværk!  
 
Vær opmærksom på, at hele spørgeskemaet skal udfyldes på én gang - hver gang du klikker på 
linket i mailen opretter du et helt nyt spørgeskema, så der er desværre ikke mulighed for at 
lukke skemaet midt i udfyldelsen for så at registrere resten af dine svar på et senere tidspunkt.  
 
Har du spørgsmål vedr. spørgeskemaundersøgelsen kan du kontakte [fuldmægtig navn] fra 
Direktoratets Evaluerings- og statistikenhed på telefon 7255 [XXXX]. Spørgsmål vedr. det 
sikrede PC-netværk, brugen af det mv. kan rettes til [fuldmægtig navn] fra Direktoratets 
Uddannelsesenhed på telefon 7255 [XXXX].  
 
Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen! 
 
 

Baggrundsoplysninger 
 

Spørgsmål 3. Hvad er dit køn? 

Kun ét svar 

☐ Mand 

☐ Kvinde 
 

Spørgsmål 4. Hvad er din alder? 

Skriv et tal nedenfor 

__________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål 5. På hvilken institution er du ansat? 

Gerne flere svar 

☐ Anstalten ved Herstedvester 

☐ Statsfængslet i Nyborg 

☐ Statsfængslet i Ringe 

☐ Statsfængslet i Vridsløselille 

☐ Statsfængslet Østjylland 

☐ Statsfængslet Midtjylland 

☐ Statsfængslet på Kragskovhede 

☐ Københavns Fængsler 

☐ Arresthuset i Assens 

☐ Arresthuset i Esbjerg 

☐ Arresthuset i Frederikshavn 

☐ Arresthuset i Frederikssund 

☐ Arresthuset i Haderslev 

☐ Arresthuset i Helsingør 

☐ Arresthuset i Herning 

☐ Arresthuset i Hillerød 

☐ Arresthuset i Hjørring 

☐ Arresthuset i Hobro 

☐ Arresthuset i Holbæk 

☐ Arresthuset i Holstebro 

☐ Arresthuset i Kalundborg 

☐ Arresthuset i Kolding 
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☐ Arresthuset i Køge 

☐ Arresthuset i Maribo 

☐ Arresthuset i Nakskov 

☐ Arresthuset i Nykøbing Falster 

☐ Arresthuset i Nykøbing Mors 

☐ Arresthuset i Næstved 

☐ Arresthuset i Odense 

☐ Arresthuset i Randers 

☐ Arresthuset i Ringkøbing 

☐ Arresthuset i Ringsted 

☐ Arresthuset i Roskilde 

☐ Arresthuset i Rønne 

☐ Arresthuset i Silkeborg 

☐ Arresthuset i Slagelse 

☐ Arresthuset i Svendborg 

☐ Arresthuset i Sønderborg 

☐ Arresthuset i Tønder 

☐ Arresthuset i Vejle 

☐ Arresthuset i Viborg 

☐ Arresthuset i Aabenraa 

☐ Arresthuset i Aalborg 

☐ Arresthuset i Århus 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 6. Hvad er din stilling? 

Gerne flere svar 

☐ Lærer 

☐ Timelærer 

☐ Faglærer 

☐ Værkmester 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 7. Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling i Kriminalforsorgen? 

Kun ét svar 

☐ Under 3 år 

☐ 3 - 5 år 

☐ 6 - 8 år 

☐ Over 8 år 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
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Spørgsmål 8. Hvor mange undervisningstimer (konfrontationstimer) har du i alt om ugen? 

Kun ét svar 

☐ 0 - 10 timer 

☐ 11 - 15 timer 

☐ 16 - 20 timer 

☐ Over 20 timer 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 9. Hvilke fag underviser du i?  

Gerne flere svar 

☐ Dansk AVU 

☐ Dansk FVU 

☐ Dansk som andetsprog 

☐ Matematik AVU 

☐ Matematik FVU 

☐ Engelsk 

☐ Ordblindeundervisning 

☐ Specialundervisning 

☐ Samfundsfag 

☐ Livsanskuelse 

☐ Billedkunst 

☐ Musik 

☐ Idræt 

☐ Andet (beskriv)  

 
 

Spørgsmål 10. Har du deltaget i lærerintroduktionen af det sikrede PC-netværk? 

Kun ét svar 

☐ Ja (Gå til spørgsmål 12) 

☐ Nej 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 12) 
 

Spørgsmål 11. Hvorfor deltog du ikke i lærerintroduktionen af det sikrede PC-netværk? 

Gerne flere svar 

☐ Det har ikke været afholdt på min institution 

☐ Jeg var ikke informeret om tidspunktet 

☐ Jeg skulle arbejde på det tidspunkt, hvor det fandt sted 

☐ Jeg synes ikke, det var relevant for mig at deltage 

☐ Jeg var syg/havde ferie på dagen 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 12. Hvordan vil du samlet set vurdere dine generelle IT-kompetencer? 

Kun ét svar 

☐ Meget usikre 

☐ Usikre 

☐ Sikre 

☐ Meget sikre 

☐ Ved ikke 
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Spørgsmål 13. Hvordan vil du vurdere dine kompetencer i forhold til at integrere IT i 
undervisningen (pædagogisk IT)? 

Kun ét svar 

☐ Meget usikre 

☐ Usikre 

☐ Sikre 

☐ Meget sikre 

☐ 

 
 

Ved ikke 
 

I det følgende bedes du besvare en række spørgsmål om din brug af IT før 
det sikrede PC-netværk blev introduceret 

 

Spørgsmål 15. Hvor stor en del af din undervisning var IT-baseret, før det sikrede PC-netværk 
blev introduceret (forberedelse ikke inkluderet)? 

Kun ét svar 

☐ Al min undervisning var IT-baseret 

☐ En stor del af min undervisning var IT-baseret 

☐ En lille del af min undervisning var IT-baseret 

☐ Intet af min undervisning var IT-baseret (Gå til spørgsmål 17) 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 17) 
 

Spørgsmål 16. Hvilke typer af IT-færdigheder anvendte du i forbindelse med undervisningen, 
før det sikrede PC-netværk blev introduceret? 

Gerne flere svar 

☐ Mailprogram 

☐ Skriveprogram (f.eks. Word eller Excel) 

☐ Søgefunktioner (f.eks. Google) 

☐ Ved ikke 

☐ Andet (beskriv)  

 
 

Spørgsmål 17. Hvor stor en del af din forberedelse til undervisningen var IT-baseret, før det 
sikrede PC-netværk blev introduceret? 

Kun ét svar 

☐ Al min forberedelse var IT-baseret 

☐ En stor del af min forberedelse var IT-baseret 

☐ En lille del af min forberedelse var IT-baseret 

☐ Intet af min forberedelse var IT-baseret (Gå til spørgsmål 19) 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 19) 
 

Spørgsmål 18. Hvilke typer af IT-færdigheder anvendte du i forbindelse med forberedelsen, før 
det sikrede PC-netværk blev introduceret? 

Gerne flere svar 

☐ Mailprogram 

☐ Skriveprogram (f.eks. Word eller Excel) 

☐ Søgefunktioner (f.eks. Google) 

☐ Ved ikke 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
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I det følgende bedes du besvare en række spørgsmål om din brug af det 
sikrede PC-netværk 
 

Spørgsmål 20. Har du brugt det sikrede PC-netværk inden for de sidste 30 dage? 

Kun ét svar 

☐ Ja (Gå til spørgsmål 22) 

☐ Nej 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 24) 
 

Spørgsmål 21. Hvorfor har du ikke brugt det sikrede PC-netværk? 

Gerne flere svar 

☐ Fordi der ikke har været en undervisningssituation, hvor jeg har haft grund til at bruge det (Gå til 
spørgsmål 24) 

☐ Fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge det (Gå til spørgsmål 24) 

☐ Fordi jeg ikke føler mig tryg ved at bruge det (Gå til spørgsmål 24) 

☐ Fordi det ikke dækker de behov, jeg/vi har i undervisningen (Gå til spørgsmål 24) 

☐ Fordi jeg foretrækker den personlige kontakt med eleverne i undervisningssituationen (Gå til 
spørgsmål 24) 

☐ Fordi netværket ikke fungerer (Gå til spørgsmål 24) 

☐ Fordi jeg ikke har haft tid til at bruge det (Gå til spørgsmål 24) 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

 (Gå til spørgsmål 24) 
 

Spørgsmål 22. Hvad har du brugt det sikrede PC-netværk til? 

Gerne flere svar 

☐ Undervisning af indsatte 

☐ Forberedelse af undervisning 

☐ Oplæring af indsatte i brugen af netværket 

☐ Egen oplæring/træning 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 23. Hvor mange gange har du cirka brugt det sikrede PC-netværk indenfor de sidste 
30 dage? 

Kun ét svar 

☐ Mindre end 4 gange 

☐ Mellem 4 og 7 gange 

☐ Mellem 8 og 11 gange 

☐ Mere end 11 gange 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
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I det følgende bedes du besvare en række spørgsmål om dine holdninger 
og forventninger til det sikrede PC-netværk 

 
Spørgsmål 25. Hvor ofte forventer du i gennemsnit at bruge det sikrede PC-netværk fremover? 

Kun ét svar 

☐ Flere gange om ugen (Gå til spørgsmål 27) 

☐ Én gang om ugen (Gå til spørgsmål 27) 

☐ Én gang om måneden 

☐ Mindre end én gang om måneden 

☐ Aldrig 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 27) 
 

Spørgsmål 26. Hvorfor forventer du ikke at bruge det sikrede PC-netværk oftere? 

Gerne flere svar 

☐ Det er for besværligt at logge på 

☐ Jeg kan ikke finde ud af at bruge det 

☐ Jeg har ikke behov for det i min undervisning 

☐ Jeg foretrækker den personlige kontakt med eleverne i undervisningssituationen 

☐ Det er for besværligt at få åbnet for nye hjemmesider 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 27. Nedenfor følger en række udsagn om det sikrede PC-netværk. Du skal vurdere, 
om du er helt uenig, uenig, enig eller helt enig i hvert af udsagnene 

 

Kun ét svar i hver linje 

 
Helt uenig Uenig Enig Helt enig Ved ikke 

 

Det sikrede netværk kan være med til at sikre en mere 
tidssvarende undervisning af de indsatte 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan give de indsatte mulighed for 
at vedligeholde IT-kompetencer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan give de indsatte mulighed for 
at tilegne sig IT-kompetencer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan give de indsatte mulighed for 
at følge fjernundervisning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan stimulere de indsattes 
interesse for undervisning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan hjælpe de indsatte til at holde 
sig orienterede om nyheder 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk kan hjælpe de indsatte til at få 
information fra offentlige myndigheder 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Jeg har ingen forventninger til det sikrede netværk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Spørgsmål 28. Hvilke udsagn beskriver bedst din holdning til det sikrede PC-netværk? 

Gerne flere svar 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk er en rigtig god idé 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk løser de indsattes problemer i forhold til digital 
informationssøgning 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk er en fejlslagen satsning 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk udgør en begrænsning i forhold til, hvordan vi før har 
foretaget informationssøgning 

☐ Jeg har ikke nogen holdning til det sikrede netværk 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 29. Hvad er din samlede vurdering af det sikrede PC-netværk? 

Kun ét svar 

☐ Det fungerer meget dårligt 

☐ Det fungerer dårligt 

☐ Det fungerer godt 

☐ Det fungerer meget godt 

☐ Ved ikke 
 

Spørgsmål 30. Hvad er de tre største udfordringer for dig på nuværende tidspunkt i forhold til 
brugen af det sikrede PC-netværk? Sæt et 1-tal ved den største udfordring, et 2-tal ved den 
næststørste udfordring og et 3-tal ved den tredjestørste udfordring. 

  
Angiv de tre største udfordringer (marker med hhv. et 1-tal, et 

2-tal og et 3-tal) 
 

At få de indsatte til at bruge det ___ 
 

 
At der er tekniske problemer omkring brugen af 
netværket, som begrænser mine muligheder 

___ 
 

 
At der er sikkerhedsmæssige problemer omkring 
brugen af netværket, som begrænser mine muligheder 

___ 
 

 
At jeg finder ud af, hvordan jeg kan indarbejde 
netværket i undervisningen 

___ 
 

 
At jeg forstår, hvilke fordele det kan give mig at bruge 
netværket 

___ 
 

 
At jeg tilegner mig de grundlæggende IT-kompetencer, 
der skal til for at arbejde med netværket 

___ 
 

 
Andet (beskriv) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Spørgsmål 31. Hvis du har yderligere bemærkninger til det sikrede PC-netværk, brugen af det 
eller dine forventninger til det, kan du skrive dem nedenfor 

Gerne flere linjer 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tak for din besvarelse! 
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Bilag 2. Spørgeskema runde 2  
 

Velkommen til evaluering af det sikrede PC-netværk!  
 
Har du spørgsmål vedr. spørgeskemaundersøgelsen kan du kontakte [fuldmægtig navn] fra 
Direktoratets Evalueringsenhed på telefon 7255 [XXXX].  
 
Spørgsmål vedr. det sikrede PC-netværk, brugen af det mv. kan rettes til [fuldmægtig navn] fra 
Direktoratets Uddannelsesenhed på telefon 7255 [XXXX].  
 
Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen!  
 
Bemærk venligst, at hvis du også har modtaget en generel mail med et link til undersøgelsen, 
bedes du ikke også besvare spørgeskemaet dérfra, men udelukkende her via dit personlige 

link.  
 
 

Baggrundsoplysninger 
 
 

Spørgsmål 3. Hvad er dit køn? 

Kun ét svar 

☐ Mand 

☐ Kvinde 
 

Spørgsmål 4. Hvad er din alder? 

Skriv et tal nedenfor 

__________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål 5. For omkring et år siden, afviklede direktoratet første runde af denne 
spørgeskemaundersøgelse vedr. det sikrede PC-netværk. Besvarede du også et spørgeskema 
på dette tidspunkt? 

Kun ét svar 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Kan ikke huske 

☐ Andet (beskriv): ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 6. På hvilke institutioner underviser du? 

Gerne flere svar 

☐ Anstalten ved Herstedvester 

☐ Statsfængslet i Nyborg 

☐ Statsfængslet i Ringe 

☐ Statsfængslet i Vridsløselille 

☐ Statsfængslet Østjylland 

☐ Statsfængslet i Jyderup 

☐ Statsfængslet Midtjylland 

☐ Statsfængslet Møgelkær 

☐ Statsfængslet på Kragskovhede 

☐ Statsfængslet på Søbysøgård 
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☐ Statsfængslet Renbæk 

☐ Statsfængslet ved Horserød 

☐ Statsfængslet ved Sdr. Omme 

☐ Københavns Fængsler 

☐ Ellebæk 

☐ Arresthuset i Assens 

☐ Arresthuset i Esbjerg 

☐ Arresthuset i Frederikshavn 

☐ Arresthuset i Frederikssund 

☐ Arresthuset i Haderslev 

☐ Arresthuset i Helsingør 

☐ Arresthuset i Herning 

☐ Arresthuset i Hillerød 

☐ Arresthuset i Hjørring 

☐ Arresthuset i Hobro 

☐ Arresthuset i Holbæk 

☐ Arresthuset i Holstebro 

☐ Arresthuset i Kalundborg 

☐ Arresthuset i Kolding 

☐ Arresthuset i Køge 

☐ Arresthuset i Maribo 

☐ Arresthuset i Nakskov 

☐ Arresthuset i Nykøbing Falster 

☐ Arresthuset i Nykøbing Mors 

☐ Arresthuset i Næstved 

☐ Arresthuset i Odense 

☐ Arresthuset i Randers 

☐ Arresthuset i Ringkøbing 

☐ Arresthuset i Ringsted 

☐ Arresthuset i Roskilde 

☐ Arresthuset i Rønne 

☐ Arresthuset i Silkeborg 

☐ Arresthuset i Slagelse 

☐ Arresthuset i Svendborg 

☐ Arresthuset i Sønderborg 

☐ Arresthuset i Tønder 

☐ Arresthuset i Vejle 

☐ Arresthuset i Viborg 

☐ Arresthuset i Aabenraa 

☐ Arresthuset i Aalborg 

☐ Arresthuset i Århus 

☐ Anden institution (angiv 
navn) 

______________________________________________ 
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Spørgsmål 7. Hvad er din stilling? 

Gerne flere svar 

☐ Lærer 

☐ Timelærer 

☐ Faglærer 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 8. Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling i Kriminalforsorgen? 

Kun ét svar 

☐ Under 3 år 

☐ 3 - 5 år 

☐ 6 - 8 år 

☐ Over 8 år 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 9. Hvor mange undervisningstimer (konfrontationstimer) har du i alt om ugen? 

Kun ét svar 

☐ 1 - 10 timer 

☐ 11 - 15 timer 

☐ 16 - 20 timer 

☐ Over 20 timer 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 10. Hvor mange undervisningsdage har du i gennemsnit om ugen? 

Kun ét svar 

☐ Mindre end 1 

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 11. Hvilke fag underviser du i? 

Gerne flere svar 

☐ Billedkunst 

☐ Dansk AVU 

☐ Dansk FVU 

☐ Dansk som andetsprog 

☐ Engelsk 

☐ Geografi 

☐ Historie 

☐ Idræt 

☐ IT 

☐ Livsanskuelse 

☐ Matematik AVU 

☐ Matematik FVU 

☐ Musik 

☐ Naturvidenskab 

☐ Ordblindeundervisning 
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☐ Psykologi 

☐ Samfundsfag/sociologi 

☐ Specialundervisning 

☐ Tysk 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 12. Har medarbejdere fra Direktoratet for Kriminalforsorgen oplært dig i, hvordan du 
skal bruge det sikrede PC-netværk? (f.eks. i forbindelse med lærerintroduktionen, eller ved 
besøg fra [IT-udviklingskonsulent navn])? 

Kun ét svar 

☐ Ja (Gå til spørgsmål 14) 

☐ Nej 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 14) 
 

Spørgsmål 13. Hvad er årsagen til, at du ikke har modtaget oplæring i brugen af netværket fra 
direktoratets medarbejdere? 

Gerne flere svar 

☐ Der har ikke været tilbudt noget på min institution 

☐ Jeg var ikke informeret om tidspunktet 

☐ Jeg skulle arbejde på det tidspunkt, hvor oplæringen fandt sted 

☐ Jeg synes ikke, det var relevant for mig at deltage 

☐ Jeg var syg/havde ferie på dagen 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 14. Hvordan vil du samlet set vurdere dine generelle IT-kompetencer? 

Kun ét svar 

☐ Meget usikre 

☐ Usikre 

☐ Sikre 

☐ Meget sikre 

☐ Ved ikke 
 

Spørgsmål 15. Hvordan vil du vurdere dine kompetencer i forhold til at integrere IT i 
undervisningen (pædagogisk IT)? 

Kun ét svar 

☐ Meget usikre 

☐ Usikre 

☐ Sikre 

☐ Meget sikre 

☐ Ved ikke 
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Spørgsmål 16. Nedenfor bedes du angive, hvor stor en del af din undervisning og forberedelsen 
af den, der var IT-baseret hhv. før og efter udrulningen af det sikrede PC-netværk 

Kun ét svar i hver linje 
 

Det hele En stor del En lille del Intet Ved 
ikke/ikke 
relevant 

 

Hvor stor en del af din undervisning var IT-baseret før, 
det sikrede PC-netværk blev introduceret? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Hvor stor en del af din undervisning er IT-baseret nu 
efter, det sikrede PC-netværk er blevet introduceret? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Hvor stor en del af din forberedelse til undervisning var 
IT-baseret før, det sikrede PC-netværk blev 
introduceret? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Hvor stor en del af din forberedelse til undervisning er 
IT-baseret nu efter, det sikrede PC-netværk er blevet 
introduceret? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
 

det følgende bedes du besvare en række nærmere spørgsmål om din brug 
af det sikrede PC-netværk 
 

Spørgsmål 18. Har du brugt det sikrede PC-netværk indenfor de sidste 30 dage? 

Kun ét svar 

☐ Ja (Gå til spørgsmål 20) 

☐ Nej 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 22) 
 

Spørgsmål 19. Hvorfor har du ikke brugt det sikrede PC-netværk? 

Gerne flere svar 

☐ Fordi der ikke har været en undervisningssituation, hvor jeg har haft grund til at bruge det 

☐ Fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge det 

☐ Fordi jeg ikke føler mig tryg ved at bruge det 

☐ Fordi jeg foretrækker den personlige kontakt med eleverne i undervisningssituationen 

☐ Fordi netværket ikke fungerer 

☐ Fordi jeg ikke har haft tid til at bruge det 

☐ Fordi det ikke dækker de behov, jeg/vi har i undervisningen (der er mulighed for at uddybe, 
hvilke behov du ikke føler er dækket, i bemærkningsfelterne sidst i spørgeskemaet) 

☐ Fordi jeg ikke har en brugerprofil 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 20. Hvad har du brugt det sikrede PC-netværk til indenfor de sidste 30 dage? 

Gerne flere svar 

☐ Til undervisning i dansk 

☐ Til undervisning i matematik 

☐ Til undervisning i sprog 

☐ Til undervisning af ordblinde 

☐ Til undervisning i billedbehandling 

☐ Til undervisning i øvrigt 

☐ Til forberedelse af undervisning 

☐ Til oplæring af indsatte i brugen af netværket 

☐ Til egen oplæring/træning 
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☐ Til informationssøgning 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 21. Hvor mange gange har du cirka brugt det sikrede PC-netværk indenfor de sidste 
30 dage? 

Kun ét svar 

☐ Mindre end 4 gange 

☐ Mellem 4 og 7 gange 

☐ Mellem 8 og 11 gange 

☐ Mere end 11 gange 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  
 

I det følgende bedes du besvare en række spørgsmål om dine holdninger 
og forventninger til det sikrede PC-netværk 

 
Spørgsmål 23. Hvor ofte forventer du i gennemsnit at bruge det sikrede PC-netværk i det 
kommende skoleår? 

Kun ét svar 

☐ Flere gange om ugen (Gå til spørgsmål 25) 

☐ Én gang om ugen (Gå til spørgsmål 25) 

☐ Én gang om måneden 

☐ Mindre end én gang om måneden 

☐ Aldrig 

☐ Ved ikke (Gå til spørgsmål 25) 
 

Spørgsmål 24. Hvorfor forventer du ikke at bruge det sikrede PC-netværk oftere? 

Gerne flere svar 

☐ Det er for besværligt at logge på 

☐ Jeg kan ikke finde ud af at bruge det 

☐ Jeg har ikke behov for det i min undervisning 

☐ Jeg foretrækker den personlige kontakt med eleverne i undervisningssituationen 

☐ Det er for besværligt at få åbnet for nye hjemmesider 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 25. Nedenfor følger en række udsagn om det sikrede PC-netværk. Du skal vurdere, 
om du er helt enig, enig, uenig eller helt uenig i hvert af udsagnene 

Kun ét svar i hver linje 
 

Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke 
 

Det sikrede netværk er med til at sikre en mere 
tidssvarende undervisning af de indsatte 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk giver de indsatte mulighed for at 
vedligeholde IT-kompetencer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk giver de indsatte mulighed for at 
tilegne sig IT-kompetencer 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk stimulerer de indsattes interesse 
for undervisning 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk hjælper de indsatte til at holde sig 
orienterede om nyheder 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Det sikrede netværk hjælper de indsatte til at få 
information fra offentlige myndigheder 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Det sikrede netværk understøtter undervisningen af 
indsatte med læsevanskeligheder 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
Jeg har ingen forventninger til det sikrede netværk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

Spørgsmål 26. Hvilke udsagn beskriver bedst din holdning til det sikrede PC-netværk? 

Gerne flere svar 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk er en rigtig god idé 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk højner kvaliteten af undervisningen 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk imødekommer de indsattes problemer i forhold til digital 
informationssøgning 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk er en fejlslagen satsning 

☐ Jeg synes, at det sikrede netværk udgør en begrænsning i forhold til, hvordan vi før har 
foretaget informationssøgning 

☐ Jeg har ikke nogen holdning til det sikrede netværk 

☐ Andet (beskriv) ______________________________________________ 
 

  

Spørgsmål 27. Hvad er din samlede vurdering af det sikrede PC-netværk? 

Kun ét svar 

☐ Det fungerer meget godt 

☐ Det fungerer godt 

☐ Det fungerer dårligt 

☐ Det fungerer meget dårligt 

☐ Ved ikke 
 
 

Spørgsmål 28. Hvad er de tre største udfordringer for dig på nuværende tidspunkt i forhold til 
brugen af det sikrede PC-netværk? Sæt ét 1-tal ud for den største udfordring, ét 2-tal ud for den 
næststørste udfordring og ét 3-tal ud for den tredjestørste udfordring (sæt kun ét af hvert tal). 

  
Angiv de tre største udfordringer (angiv kun ét 1-tal, ét 2-tal og 

ét 3-tal) 
 

At få de indsatte til at bruge det ___ 
 

 
At der er tekniske problemer omkring brugen af 
netværket, som begrænser mine muligheder 

___ 
 

 
At der er sikkerhedsmæssige problemer omkring 
brugen af netværket, som begrænser mine muligheder 

___ 
 

 
At få indarbejdet netværket i undervisningen ___ 

 

 
At se fordelene ved netværket ___ 

 

 
At få tilegnet mig de grundlæggende IT-kompetencer, 
der skal til for at arbejde med netværket 

___ 
 

 
Hvis det, du ser som en af de tre største udfordringer 
ikke er nævnt ovenfor, kan du beskrive den her, og 
angive om den udgør den største, næststørste eller 
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tredjestørste udfordring 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål 29. Hvis der er særlige programmer, internetsider eller andet, du tidligere har brugt i 
forbindelse med undervisningen eller forberedelsen af den, og som du mangler nu efter det 
sikrede PC-netværk er blevet introduceret, kan du skrive dem her 

Gerne flere linjer 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål 30. Hvis du har yderligere bemærkninger til det sikrede PC-netværk, brugen af det 
eller dine forventninger til det, kan du skrive dem her 

Gerne flere linjer 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

Tak for din besvarelse! 
 

 
 
 
 

 
 
 


