
Vi har brug for din feedback: Hjælp os med den løbende forbedring af UC Syddanmarks It-

løsninger ved at deltage i denne brugerundersøgelse. 

Det tager 10-12  minutter. Undersøgelsen er ikke anonym, da vi godt vil kunne kontakte 

dig, for at få en uddybning af dine svar. Men vi behandler dine data som interne og 

fortrolige. 

Det vil ikke være alle spøgsmål, som kræver et svar. 

Undersøgelsen omhandler bl.a. dit it-udstyr, dine programmer og den it-service, du får i 

det daglige. 

 

1. Personlige oplysninger 

2. Dit private/personlige IT-udstyr m.m. 

3. UC Syds IT-faciliteter til studerende 

4. Din mailkonto 

5. Blackboard 

6. Sagsbehandling via IT Servicedesk  

7. Informationer om IT i UC Syd 

8. IT i undervisningen 

9. Feedback 

 

 

 

 

1. Personlige oplysninger 

 

 

 

 



Hvilket køn er du? 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

 

 

Hvor gammel er du? 

(1)  Under 20 år 

(2)  20 - 25 år 

(3)  26 - 30 år 

(4)  31 -35 år 

(5)  36 - 40 år 

(6)  41 - 45 år 

(7)  46 år eller derover 

 

 

Hvilken uddannelse studerer du på? 

(1)  Administrationsbachelor 

(2)  Bioanalytiker 

(3)  Ergoterapeut 

(4)  Erhvervssprog og it-baseret markeds-kommunikation 

(5)  Ernæring og sundhed 

(6)  Fysioterapeut 

(7)  Grafisk kommunikation 

(8)  Jordemoder 

(9)  Lærer 

(10)  Medie- og sonokommunikation - lyddesign 

(11)  Misbrugsvejleder 

(12)  Pædagog 



(13)  Pædagogisk assistent 

(14)  Socialrådgiver 

(15)  Sygeplejerske 

(16)  Ambulanceassistent 

(17)  Diplom uddannelse 

(18)  Andet:  _____ 

 

 

Hvilket Campus er du studerende på? 

 

(1)  Sønderborg 

(2)  Aabenraa 

(3)  Kolding 

(4)  Haderslev 

(5)  Esbjerg 

(6)  Netuddannelse 

 

 

2. Dit private/personlige IT-udstyr m.m. 

 

 

 

Hvilken computer har du? 

(1)  Jeg har en laptop (mellemstor bærbar) med trådløs netværksforbindelse 

(2)  Jeg har en netbook (lille bærbar) med trådløs netværksforbindelse 

(3)  Jeg har ingen bærbar computer 



 

 

Hvilket operativsystem har din computer? 

(1)  Windows 

(2)  MAC IOS 

(3)  Andet (f.eks. Linux) 

(4)  Ved ikke 

 

 

Bruger du computer/tablet på UC SYD? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Hvilken tablet bruger du? 

(1)  Windowsbaseret (f.eks. Surface) 

(2)  Androidbaseret (f.eks. Samsung) 

(3)  IOS-baseret (f.eks. iPad) 

(4)  Andet 

 

 

Hvor ofte har du din computer/tablet med på UC SYD? 

(1)  Hver gang 

(2)  Næsten hver gang 

(3)  En gang i mellem 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 



 

 

Hvilken form for telefon har du? 

(1)  Mobiltelefon (kun telefon + SMS) 

(2)  Smartphone (telefon + SMS + mail + Internet m.m.) 

(4)  Ingen 

 

 

Hvilken slags smartphone har du? 

(1)  Apple iPhone 

(2)  Android smartphone 

(3)  Windows Phone 

(4)  Anden 

(5)  Ved ikke 

 

 

Regner du med at anskaffe en smartphone, indenfor ca. 3 måneder? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

Hvis du skulle købe en smartphone i dag, hvilken ville du så købe? 

(1)  Apple iPhone 

(2)  Android smartphone 

(3)  Windows Phone 

(4)  Anden 



(5)  Ved ikke 

 

 

Bruger du gratis (opensource) kontorprogrammer (dokumenter, tekstbehandling, regneark osv...)? 

(1)  Jeg bruger et gratis kontorprogram, som er installeret på min computer 

(2)  Jeg bruger et gratis online- kontorprogram, som kræver internetforbindelse under brugen 

(3)  Jeg bruger ikke et gratis kontorprogram 

 

 

3. UC SYDs IT-faciliteter til studerende 

 

 

 

Hvor tilfreds er du med disse IT-faciliteter? 

 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

Stationære PC-er (på 

studiearealer og 

biblioteksområder) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Stationære PC-er i 

undervisningslokaler 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Stationære PC-er i grupperum (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Faste projektorer i 

undervisningslokaler 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Faste interaktive tavler i 

undervisningslokaler 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  



 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

Kopi-faciliteter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Print-faciliteter (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Tilgængelige strømstik til din 

bærbare 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

UC SYDs trådløse netværk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Ville du gerne kunne bruge trådløs print fra din egen computer (med normal betaling),hvis det var 

muligt?(i stedet for mail print) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

Hvor ofte kobler du din egen computer på UC SYDs trådløse netværk? 

 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  Et par gange om ugen 

(4)  Et par gange om måneden 

(5)  Sjældent 

(6)  Aldrig 

 

 



Hvor ofte kobler  du din egen smartphone/tablet på UC SYDs trådløse netværk? 

 

(1)  Hver dag 

(2)  Flere gange om ugen 

(3)  Et par gange om ugen 

(4)  Et par gange om måneden 

(5)  Sjældent 

(6)  Aldrig 

 

 

4. Din mailkonto 

 

 

 

Hvilken type mailkonto bruger du? (Du kan vælge flere) 

(1)  Windows live mail (Hotmail) 

(2)  Google mail (g-mail) 

(3)  Mailboks fra din internetudbyder (TDC, Stofa, Telia eller lign.) 

(4)  Andet:  _____ 

 

 

Hvor tilfreds er du med din mailboks? 

 

(1)  Meget tilfreds 

(2)  Tilfreds 

(3)  Hverken tilfreds eller utilfreds 

(4)  Utilfreds 



(5)  Meget utilfreds 

 

 

Hvor ofte bruger du din nuværende mailboks? 

 

(1)  Flere gange om dagen 

(2)  En gang om dagen 

(3)  Flere gange om ugen 

(4)  Nogle gange om ugen 

(5)  Sjældent 

 

 

Hvis du kunne få en mailkonto fra UC SYD ville du så bruge den? 

(f.eks sye1234567@ucsyd.dk) 

 

(1)  Ja 

(2)  Nej  

(3)  Ved ikke 

 

 

5. Blackboard 

 

 

 

Hvor tilfreds er du med blackboard? 

 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 



 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

Login-procedure til 

Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Driftstabiliteten på Blackboard (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Funktionaliteten/det man kan 

i Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Overskueligheden i din 

uddannelses opsætning af 

kurser og organisationer i 

Blackboard 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Undervisernes brug af 

Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Studerendes brug af 

Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Værdien/kvaliteten af UC 

Syddanmarks informationer 

på Blackboard 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Dine medstuderendes brug af 

Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Din overordnede tilfredshed 

med Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 



Ved du at der findes en mobil App til Blackboard ("Blackboard mobile Learn")? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Hvis du anvender Blackboard mobile App, bruger du den så til?: (Du kan vælge flere) 

(1)  Modtage pushmeddelser når der sker noget nyt 

(2)  Læse meddelser fra undervisere 

(3)  Se litteratur og undervisningsmaterialer 

(4)  Svare på indlæg i blog, diskussionsforum m.m. 

(5)  Søge informationer om min institution 

(6)  Andet:  _____ 

 

 

6. Sagsbehandling i IT-servicedesk (UC Syds IT-support) 

Herunder også AV-udstyr og udlan af AV-udstyr, f.eks. diktafoner 

 

 

 

Har du nogensinde kontaktet IT-servicedesk (UC Syds IT-support)? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Hvilke typer sager har du fået løst af IT-servicedesk det seneste år? 

(1)  Fejlmelding (noget der ikke virker) 

(2)  Information om brugen af UC Syds IT-faciliteter (hjælp/support) 



(3)  Brugeradministration (login/rettigheder) 

(4)  Andet:  _____ 

 

 

Hvor tilfreds er du med sagsbehandlingen via IT-servicedesk? 

 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

Åbningstiderne på tlf: 

72662400 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Mail til servicedesk@ucsyd.dk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Løsning af problemet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Løsningstiden (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Sagsopfølgning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Den personlige betjening (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvis IT-afdelingen kunne tilbyde en App med adgang til support fra IT-servicedesk, ville du så bruge 

den frem for de muligheder der er til rådighed nu? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

Ved du at IT-afdelingen har sin egen hjemmeside med adgang til support fra IT-servicedesk (f.eks. 

vejledninger, råd og tips)  



 

 

(1)  Ja, bruger den ved behov 

(2)  Ja, men bruger den ikke 

(3)  Nej 

(4)  Ved ikke 

 

 

7. Informationer om IT i UC Syd 

 

 

 

Hvor tilfreds er du med nedenstående måde at informere på? 

 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 

IT-afdelingens del i 

Blackboard 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Info og udmeldinger fra IT-

afdelingen via mail 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

IT introduktion for nye 

studerende på din uddannelse 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Infotavler og -skærme (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvilke informationer/vejledninger har du kendskab til? 

 Ja Nej Ved ikke 



 Ja Nej Ved ikke 

Har du læst UC Syds IT-

politik? 
(1)  (2)  (3)  

Har du kendskab til IT-

afdelingens 

brugervejledninger? 

(1)  (2)  (3)  

Har du brugt en eller flere af 

IT-afdelingens 

brugervejledninger 

(1)  (2)  (3)  

 

 

Hvilken form for IT-vejledninger foretrækker du? 

(1)  Skriftlige vejledninger med illustrationer 

(2)  Videodemonstrationer af, hvad man skal gøre 

(3)  Videofilm, hvor en person fortæller og viser, hvordan man skal gøre 

(4)  Ved ikke 

 

 

8. IT i undervisningen 

 

 

 

Anvendelse af IT i undervisningen 

 Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig 

Uddannelsen inddrager i (1)  (2)  (3)  (4)  



 Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig 

tilstrækkelig grad IT og 

digitale læringsværktøjer som 

en del af undervisningen 

Anvendelsen af IT og digitale 

læringsværktøjer forbedrer 

udbyttet af undervisningen 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Jeg lærer at anvende IT som 

en del af min profession 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

9. Feedback 

 

 

 

Har du et tip, et ønske, en god idé, eller et godt råd til UC Syd om IT til de studerende, så skriv det 

venligst her:  

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Beskriv dit forslag 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvis vi må kontakte dig, i forbindelse med de svar du har givet, så skriv venligst dine 

kontaktoplysninger her 

 

Navn _____ 

Email _____ 

Telefonnummer _____ 

 

 

Tak for din besvarelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Med venlig hilsen 

Ole Jørgensen 

IT Souschef 

IT-afdelingen ved UC Syddanmark  
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