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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
KREA – 3. semester – foråret 2020 
 

Om evalueringsundersøgelsen 

 Evalueringsskemaet er udsendt til 10 respondenter den 22. juni 

 Der er blevet rykket to gange 
 Målingen blev lukket for besvarelser d. 28. september  
 I alt har 2 valgt at deltage i undersøgelsen og 6 har ikke besvaret undersøgelsen.  
 De 2 besvarelser giver en svarprocent på 25 %. 
 Sidste års svarprocent var på 50 %  

 
 

Baggrundsspørgsmål 

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 
 Underviser ved en professionshøjskole. Uddannet sygeplejerske og Cand. pæd. 
 Nuværende ansættelse : Billedkunstlærer og special pædagog i Kunstnerhuset Karavana.  

Textilformgiver, Danmarks Designskole, København. 
Pædagog, professionsbachelor, Peter Sabroe Seminariet, Aarhus. 

Pædagogisk diplom uddannelse, projektledelse. Via Universits Campus Aarhus N. 

Evaluering af: Semestret generelt 

Hvor enig er du i følgende udsagn    

- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

- Jeg følte mig undervejs velinformeret af uddannelsens orientering om justerede 

aktiviteter under COVID-digitaliseringen af semestret 
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start  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn   
Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

Sæt kryds 

Hvilke typer af digital undervisning på semestret deltog du i? 

 

 
Hvordan vurderer du dit udbytte af de digitale undervisningsaktiviteter?  

 

Sæt kryds 

Angiv det primære medie for vejledningen 
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Indgik skriftlig elektronisk feedback på opgavetekster som en del af vejledningen? 

 

 

Angiv din grad af tilfredshed 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den digitale/telefoniske vejledning? 

 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn:    

Uddannelsens digitale tilbud har kunnet kombineres med de ændrede arbejdsvilkår, 
som COVID-19 resulterede i på din arbejdsplads 

 

Hvordan var de digitale og tekniske forhold, som dannede rammen om semestrets 

afvikling af den digitale undervisning på Seminar 2 og Seminar 3? 

 

Kommentarfelt 

Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske digitale studiemiljø beskriv da så 
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konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller de 
forbedringsforslag du har:  

 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - i 

uddannelsesforløbet? 

 

Sæt kryds 
Deltog du i digital mundtlig eksamen ved semestrets afslutning (dvs. online mundtlig 

eksamen via eksempelvis platformen Zoom)?  

 

 
Hvordan vurderer du din oplevelse af online eksamenssituationen?  

 

Hvad er din anbefaling? 
Hvilken mundtlig eksamensform vil du foretrække på uddannelsen? 
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Evaluering af Specialiseringsmodulet: Innovation og Kreativt Læringsdesign  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn 

 - Hvordan vil du overordnet vurdere dit udbytte af modulet? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

- Hvordan vurderer du din egen indsats i forhold til modulet? 
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Evaluering af modulet: Evaluering af modulet: Videnskabsteori og metode II  
Hvordan vil du vurdere følgende udsagn - Hvordan vil du overordnet vurdere dit 

udbytte af modulet? 

 

- Hvordan vurderer du dit udbytte af arbejdet med eksamensopgaven? 

 

- Hvordan vurderer du udbyttet af samarbejdet med din vejleder? 

 

- Hvordan vurderer du din egen indsats i forhold til modulet? 

 


