
 
 
 
1  Hvilke elektroniske hjelpemidler bruker du? (k)  
 
2  Hvor mange timer i uken bruker du elektroniske hjelpemidler til følgende 

aktiviteter?  
 

2.1  Studier  
2.2  Arbeid utenom studiene  
2.3  Dataspill  
2.4  Musikk, video, DVD  
2.5  Chatting  
2.6  Diskusjonsforum  
2.7  Surfing for moro skyld  
2.8  On-line shopping  
2.9  Mobilsamtaler og SMS  
2.10  Andre ting  
 

3  Og hvor mange timer i uken bruker du elektroniske hjelpemidler til 
følgende aktiviteter?  

 
3.1  Lese og sende e-post  
3.2  Skrive dokumenter  
3.3  Jobbe med regneark  
3.4  Lage presentasjoner  
3.5  Jobbe med bilder og grafikk  
3.6  Lage og redigere video/audio  
3.7  Lage og publisere web-sider  
3.8  Jobbe med ClassFronter (eller tilsvarende system)  
3.9  Søke i on-line biblioteksystemer  
 

4  Hvordan vil du alt i alt beskrive IT-kompetansen din?  
 
5  Hvordan vil du beskrive kompetansen din når det gjelder følgende bruk 

av IT?  
 

5.1  E-post  
5.2  Web-surfing  
5.3  Tekstbehandling  
5.4  Regneark (Excel...)  
5.5  Presentasjonsprogram (PowerPoint...)  
5.6  Grafikk (Photoshop...)  
5.7  Video/audio (Director...)  
5.8  Behandling av video og audio  
5.9  ClassFronter (eller tilsvarende system)  
5.10  On-line biblioteksystemer  
 

6  Hvordan kopler du deg vanligvis til internett?  
 
7  Jeg foretrekker undervisning hvor det er...: (Kryss av for det som passer 

best for deg) 
 



8  I hvor stor grad passer følgende utsagn med dine erfaringer med bruk av 
IT i undervisningen?  

 
8.1  Jeg bruker mer tid/innsats på kurs/emner hvor IT anvendes  
8.2  Bruken av IT svarer til mine forventninger  
8.3  Mine læreres bruk av IT har forsterket min interesse for det faglige 

innholdet  
8.4  Jeg bruker IT mest for å legge fram mitt arbeid for læreren  
8.5  Jeg får bedre karakterer i kurs/emner der IT brukes  
8.6  Jeg trenger mer opplæring i de IT-systemer som brukes i undervisningen  
 

9  Bruk av IT i undervisningen har hjulpet meg til å...:  
 

9.1  Forstå komplekse eller abstrakte begreper lettere  
9.2  Kommunisere bedre med læreren  
9.3  Kommunisere bedre med medstudenterne  
9.4  Få raskere tilbakemelding fra læreren  
9.5  Få bedre muligheter til praksis og repetisjon  
9.6  Få bedre kontroll over studiet mitt (planlegging, tidsbruk...)  
 

10  Har du fulgt undervisning hvor ClassFronter (eller liknende systemer) 
brukes?  

 
11  Hvordan vil du alt i alt beskrive erfaringene dine med ClassFronter (eller 

liknende systemer)?  
 
12  Hvilken effekt mener du følgende IT-baserte tjenester har for studiene 

dine?  
 

12.1  Online pensum  
12.2  Diskusjonsforum  
12.3  Eksamenseksempler  
12.4  Online levering av oppgaver  
12.5  Tilbakemeldinger fra lærere  
12.6  Deling av stoff med andre studenter  
 

13  Hvilken av følgende fordeler med IT i undervisningen er viktigst for deg?  
 
14  Hvilke problemer opplever du eventuelt når det gjelder å ta i bruk IT i 

studiearbeidet ditt? (k)  
 
15  Har du kommentarer eller idéer til bruk av IT i undervisningen og 

studiene, vennligst skriv noen stikkord:  
 
16  Hvor ofte bruker du UiO sine web-sider om STUDIER?  
 
17  Hvor fornøyd er du med UiO sine web-sider om STUDIER?  
 
18  Hvor ofte bruker du web-sidene om STUDENTLIV ved UiO?  
 
19  Hvor fornøyd er du med web-sidene om STUDENTLIV ved UiO?  
 
20  Hvor ofte bruker du studentportalen MINE STUDIER?  



 
21  Hvor fornøyd er du med studentportalen MINE STUDIER?  
 
22  Hvilke tilleggstjenester savner du i studentportalen MINE STUDIER slik 

den er i dag? (k)  
 
23  Mener du selv at du lærer...:  
 
24  Kjønn  
 
25  Alder  
 
26  Hvilket studium går du på?  
 
27  Hvilke(t) fakultet(er) studerer du ved? (k)  
 
28  Er du heltids- eller deltidsstudent?  
 
29  Hvordan bor du?  
 
30  Og helt tilslutt - har du noen kommentarer til dette skjemaet og 

opplegget generelt, skriv i vei! (t) 


