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Performancefag A1 og A2 
 

Uddannelse og semester: 

 



Kursus - Da færdighedsfagene kun evalueres i foråret, bedes du evaluere 
efterårets og forårets undervisning samlet. 

 

Underviser: - Der kan vælges mere end én underviser - hvis du har haft flere 

undervisere på samme fag i løbet af året. 
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Kender du læringsmålene for kurset? 

 

Læringsindsats: - Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning og 
forberedelse) pr. uge på dette kursus brugt                                                                  

 

Hvad er din vurdering af kursets og undervisningens omfang og niveau i 
forhold til læringsmålene? - Kursets og undervisningens omfang var: - På en 

skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst 
tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af kursets og undervisningens omfang og niveau i 
forhold til læringsmålene? - Kursets og undervisningens niveau var: - På en 

skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst 
tilfredsstillende/højest 

 



Udbytte af kurset - I hvor høj grad har du fået udbytte af undervisningen     

 

Forslag til, hvordan kurset kunne blive mere udbytterigt 
 Underviseren har givet mig god indsigt i forbedring af mit instrument og teknik, kunne godt bruge 

lidt mere tid på hvordan eksamen kommer til at forløbe i 3 semester 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 

kommunikeret 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 

undervisnings- og arbejdsformer er velegnede til kurset 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 

Øvrige kommentarer: 
 Ole Bech er en fantastisk underviser. Jeg har aldrig i mit liv oplevet en person, der i så høj grad var 

i stand til, at fastlægge mine mangler, og derefter fortælle mig hvad jeg skulle gøre ved dem. 

 


