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Introundersøgelsen omfatter de nye fuldtidsstuderende på KEA, og er gennemført i løbet af tre uger i 
september/oktober 2016, ved hjælp af et elektronisk spørgeskema sendt til 1079 nye studerende. 
 
Introundersøgelsen indeholder en række spørgsmål om de studerendes tanker omkring introforløbet, hvad der 
motiverer dem som studerende og hvad de har af fremtidsplaner, herunder studieophold i udlandet, opstart af egen 
virksomhed og jobønsker. Som noget nyt har vi inkluderet de studerendes stamdata i Introundersøgelsen, som 
dermed afløser studenterprofilen. 
 
Den samlede svarprocent er 26%, hvilket er lidt ærgerligt lavt, men der er store variationer uddannelserne i mellem. 
På nogle få uddannelserne er resultatet ikke validt pga. den lave svarprocent, og det er derfor tvivlsomt om 
resultaterne kan bruges, uden en opfølgende evaluering på uddannelsen. 
 
Det anbefales under alle omstændigheder at resultaterne, især dem der omhandler didaktiske præferencer, diskuteres 
med de studerende eventuelt samtidig med gennemførelsen af en lokal kvalitativ undervisningsevaluering. Det er 
bemærkelsesværdig, at KEAs studerende klart foretrækker praktisk studiearbejde og dialogbaserede forelæsninger, og 
glædeligt, at 80% af vores nye studerende, der i øvrigt havde en lidt tørlagt introfest, har KEA som 1. prioritet. 
 
Introundersøgelsen indeholder en række spørgsmål om de studerendes tanker omkring introforløbet, hvad der 
motiverer dem som studerende og hvad de har af fremtidsplaner, herunder studieophold i udlandet, opstart af egen 
virksomhed og jobønsker. 
 
God læselyst! 
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Hvorfor valgte du uddannelsen på KEA? 
(Skriv nogle af dine overvejelser om dit uddannelsesvalg)  

  
 

 
 This  educational programme was my second priority. I choose because I wanted to study a 

program related to networks. Thus, it sounded a good choice.  
 architecture technology and construction management 
 I see perspectives in this field, and I'am interested in Architectural technologies and construction 

management 

 I liked the idea of gaining knowledge in the economics field while learning in the same time more 
about technology and programming. I was also attracted by the idea of studying in such 
an international diversity. 

 I find out myself interested in design education, when I created my own design at home. 
 because it combines economics ,buisness and IT 

 1. It was one of few programmes taught in english. 
2. Curriculum of the programme match my expectations and needs. 

3. KEA mane a good impression on me. 
 Relativ korte uddannelser, meget praktiske frem for teoretiske og humanistiske uddannelser ser jeg 

som et plus 
 fordi jeg gerne vil læse til optiker 
 Fordi jeg gerne ville læse til automationsteknolog og KEA var den tætteste skole på min bopæl. 
 Passende linje, med gode muligheder, samt godt ry 
 Det var det nærmeste og havde hørt gode ting 

 Fordi jeg gerne vil læse til Automationsteknolog, og KEA havde den uddannelse 
 Fordi det er relateret til arkitektur og byggeri som jeg er interreseret i. 
 Fagene stemte overens med hvad jeg vil i min fremtid.  

Jeg ville gerne studere et sted der var bæredygtigt orienteret, hvor KEAs sustainable fashion 
speciale, var den optimale mulighed for dette 

 Fikk høre av bekente at KEAs optometriutdannelse var meget god.  

 Jeg var til åbent hus på KEA, og brugte hele dagen herude. Jeg fandt efter denne dag ud af, at KEA 
var det rette sted for mig. Desuden fangede det mig, at man arbejder med teori i praksis.  

 fordi jeg ville være bygningskonstruktør 
 god udd, 
 Jeg har haft en interresse for hvordan øjet er og hvordan de forskellige synsfejl er bygget.  

Det har aldrig været min første priortitet, men kunne godt lide uddannelsens opbyggelse og 
indhold. 

 The first choice was for the programme itself and the secondary choice was for KEA.  
I've heard from friends that the educational system is very good and it can give me a good prospect 
for the future. Because of the school working together with businesses I have a chance to get a job 
in the domain that I'm sudying.  

 det var det jeg kunne komme ind på 
 I liked the way programe was structured and that it involves much practice. Also thought learning 

IT and business would be fun 

 I choose this programme because I got interested on the interrelation of Business and IT globally. 
 Jeg valgte uddannelsen ud fra interesse og jobmulighed. Jeg valgte KEA på grund af den centrale 

placering. 
 Den mindede om den udddannelse på DTU som hedder bygningsdesign men niveauet er ikke lige så 

højt. Dette er grunden til at jeg skiftede uddannelse 
 Fordi jeg gerne ville arbejde i byggebranchen, og fordi jeg interessere mig for teknisk tegning.  

 Jeg var til åbent hus, og det lød spændende og ideelt. 
 Fordi det var det mest naturlige at gøre i forhold til videre uddannelse fra tømrer. 
 De tilbød den uddannelse jeg var interreseret i 
 Uddannelsen havde stadig optag, og jeg synes det lød spændende og passede godt til mig. 
 Min anden priotet 
 Jeg valgte KEA fordi at jeg mente at uddannelsen passede godt til mine fremtidige karriereplaner.  
 Kollega fra militæret talte om uddannelsen  

 



 Fordi jeg mener Designteknolog, var den rette uddannelse for mig og jeg føler at KEA har et godt ry 

i branche for at uddanne kompetente mennesker. 
Because I wanted an IT-related education, and KEA offers IT-programmes. In addition to this, it is a 
big plus that KEA offers education in English. 

 It seemed like this program had the right balance between marketing and fashion.  
 det tiltalte mig at der udover forelæsninger og undervisning også bliver lagt vægt på det praksiske, 

så man lærer at benytte de teorier vi lærer til undervisningen - også at der er praktik forløb. 
Derudover syntes jeg det er dejligt at kunne "skræddersy" sin uddannelse gennem valgfag mm.  

 Fordi den er perfekt skruet sammen for mig - en god blanding af teoretisk og praktisk arbejde. 
 pga. den business orienterede vinkel der er på uddannelsen.  
 Det var den eneste uddannelse jeg havde hørt om, som havde multimediedesign som studie 
 Fordi man kan læse optometri på KEA og det ville jeg gerne. Jeg kendte ikke så meget til KEA før.  

 Fordi det er en dejlig bred design-uddannelse, der samtidig giver mig en masse værktøjer, jeg kan 
bruge i min egen virksomhed ved siden af studiet 

 Ville gerne studere marketing og design 
 for the practical approach of it. 
 Det er et godt springbræt til at komme på DMJX. 
 hurtig uddannelse, god omtale, gode muligheder for job, og fordi det lyder som en spændende 

uddannelse.  

 kreative fag  
 Jeg havde hørt rigtig godt om den af tidligere studerende, og alt jeg læste om det lød spændene 
 for better work possibilities in DK 
 Var til åbent hus og syntes det lød spændende 
 virkede som det rette sted med med rette udd. for mig. 
 fordi produktionteknolo er det jeg vil arbejde med/som 
 Because I was told it was really good by anothee Kea-studendt. 

 Fordi jeg tænkte at den kunne sætte fokus på iværksætteri, og konkretisere design. 
 dunno mate 
 They had a very interesting programme I always wanted to learn and a friendly lookalike school 
 I choose Business Economics and IT, which seems to be a very good combination of subjects in 

terms of finding a well paying job after I am finished 
 It was the only Architectural programme in Copenhagen, that I could find, that was educated also in 

English. 
 Jeg ville have en relevant uddannelse, som jeg ved at jeg kan bruge i mit hjemland, da jeg skal 

rejse hjem efter endt uddannelse. 

 Because I am interested in architecture, more precisely sustainable buildings 
 Det blev nævnt for mig, jeg besygte KEA og så tænkte jeg ikke yderligere over det. 
 Der var ledige pladser 
 Jeg ville gerne læse automationsteknik 

 fordi det var det den uddannelse jeg var interesseret i  
 Fik  nej fra DTU og var lige fluttet fra Island og manglede derfor noget anded og fandt ligepræsis 

jeg søgte efter. 
 Den er god 
 Da jeg gerne vil tage en uddannelse der ruster mig til et job i fremtiden  
 Fordi jeg ville udbygge mit CV... 
 I have heard good things about the school from a friend's friend. 

 Fordi de er de eneste der uddanner energiteknologer er kea 
 Sounded interesting and relevant 
 Min veninde gik her også.  

Hørt godt om det alle steder 
 Uddannelsen virkede attraktiv 
 Jeg synes uddannelsen lød super spændende, kreativ og udfordrende. Den var anderledes end de 

andre uddannelse og gjorde mig meget nysgerrig.  
Jeg er rigtig glad for at det var her jeg kom ind.  

 Kreativt og inspirerende miljø 
 Fordi at der skulle være stor efterspørgsel på netop den uddannelse jeg tog (automationsteknolog) 

og KEA var, såvidt jeg kunne se, den eneste som tilbød netop den uddannelse. 
 det virkede interresant 
 gode damer 

 Den valgte jeg fordi skolen har en kreativ tilgang til emner jeg synes er virkelig spændne, men som 
hurtigt bliver meget bogligt hvis man f.eks. tog udd. på CBS (der er her tale om Markedsføring)  



Desuden også fordi jeg finder design utroligt spændne og enten gerne vil ende ud med selv at 

designe (min første priotet på KADK) eller hvordan man brander dem, som jeg så læser her på 
KEA.  

 Fordi den har et godt mix af kreativitet og økonomi. Den virker som om den har et godt samarbejde 
med virksomheder, som man som elev hos KEA har 'adgang' til der igennem. 

 Kombinationen af økonomi og it. 

 På baggrund af en forventnign om mere ligevægt mellem teori og praksis 
 Da det lod til at den gik i dybden med opstart samt drift af kreative virksomheder. 
 Uddannelser blevet mere og mere populære på KEA. 
 Blandingen af praktisk og faglig undervisning 
 fordi jeg ville videre 
 Pga Energiteknologuddannelsen 

 Det virkede OK. 
 Jeg savnede noget mere teori i mit arbejde, har søgt jobs hvor teori og praksis var mere blandet, 

men pga. flere afslag, så besluttede jeg mig for at tage en uddannelse. For at styrke mine 
kompetencer inden for netop det fag, jeg ønsker at arbejde med. 

 Det lå tættest på der hvor jeg bor  
 Elsker at være murer, men kroppen holder ikke til pensionsalder 

Kan godt li byggeri og konstruktioner, så derfor er kea det rette valg 

 Fordi jeg var meget interesseret i det praktiske. 
 KEA har et godt studiemiljø og det var det eneste sted, hvor man kan læse en mode orienteret 

indkøbslinje. 
 Beliggenhed. 
 - Socialt miljø 

- Mulighed for at være kreativ samt innovativ 
 It was the subject that I was most interested in. 

 Det var kommunen der valgte for mig i sammearbejde med mig 
 jeg valgte kea fordi uddannelsen umiddelbart virkede interessant. Mine to første prioriteter var 

samfundsfag på ku og erhvervsøkonomi på cbs, så en økonomi uddannelse virkede som en god ide 
og it virkede heller ikke som en dårlig ide. 

 I wanted to try something new 
 Because I have already a Bacherlo in Architecture in Mexico, and I want to complement it with the 

Danish one. 
 Fordi jeg gerne ville flytte til Kbh. Energiteknolog lød som en spændende videreudd. 
 For at videreudvikle mig og da jeg blev henvist til denne linje så jeg det som det helt rigtige til mig 

 Følte at uddannelsen og KEA var det rette for mig. 
 Det var her jeg kunne læse til optometrist.  
 It matches my work experience 
 Har hørt godt om datamatiker uddannelsen før. 

 Det var nærmest min bopæl 
 Fordi den passer godt til hvad jeg gerne vil.  
 Mulighed for min ønsket uddannselse  
 Because I had heard this specific line was super inovativ and the subjects being teached should be 

very interesting compared to f.eks. the similar CBS line 
 Fordi jeg gerne vil bo og studere i København  
 En af grundne var at jeg ikke skulle ha MAT A. for at komme ind og anden grund var mit 

gemmensnit.  
 For at prøve noget nyt, og faldt tilfældigt over uddannelsen som lyd ret interessant, og gav det 

derfor en chance. 
 Because i got some information on how the project team work was done and i wanted to learn how 

to work in a team. 
 I havde meget god info om uddannelsen, på jeres hjemmeside. Der var mange forskellige 

videreuddannelser og fremtidsmuligheder, som passede mig godt, da jeg ikke vidste 100% hvad jeg 
ville arbejde med. 

 Jeg synes at automatisering det er vores framtid 
 For is way of teaching focused on practicing 
 synes det lød spændende  
 I wanted to try a different way of studying, one that focuses on practial and not so theoretichal, 

develop better as a person and challenge the ordinary. 

 Its nice here! 
 Fordi at jeg synes det lød spændende da jeg læste om det. 



 friends recommendation 

 The course appealed to me and I also wanted a change of culture, people and environment in 
general so I decieded to attend KEA. 

 Jeg valgte uddannelsen for at prøve noget nyt og gå i en ny retning :) 
 Optometrist uddanelsen er kun på KEA (KBH) 
 Because my friend have study at KEA and she said that it was a good school  

 Godt ry, godt samspil mellem uddannelse og den virkelige verden.  
 da jeg skulle læse til VVS installatør, og bor i hovedstadsområdet 
 Interesse for miljø og klima. 

Mulighed for at tage en kort uddannelse, kommer ud på arbejdsmarkedet og prøve evnerne af, og 
så uddanne sig videre senere. Fremfor at skulle tage en meget lang uddannelse ud i en køre. 
Havde tænkt mig at studere Naturresurser på KU, men tænkte, at matematik- og fysikniveauet nok 

ville være for højt. Energiteknolog virkede mere tilgængelig. 
 Fordi jeg troede at jeg ville kunne lide uddannelse.  
 Det lignede en professionel skole, der tager af sine elever 
 Jeg havde en forventning om, at der på KEA var plads til kreativitet, personlig udvikling og 

realisering af drømme.  
 fordi jeg arbejdede som salgassistent i Synoptik, og fik anbefalet at tage optometrist uddannelsen.  

 Den lød interessant 

 Jeg er interesseret i uddannelsen, ikke så meget hvilken skole 
 Job opportunites 

Pratical education 
Internship 

 Fordi det er kun KEA der haver optometri som udannelse i København  
 Fordi jeg tænkte at det kunne forberede mig på hvordan jeg skal starte egen virksomhed en dag, 

og vidererudvikle mine kreative evner.  

 Because it offers a programme of my liking in english, and I did a semester last year at KEA and 
even thought it wasn't the right program for me, i still enjoyed the environment 

 Jeg hørte at KEA er en god erhvervsakademi og efter uddannelsen har man gode job muligheder. 
 Fordi Maskinmesteren var for teknisk, og så Produktionsteknologen som noget for mig. 
 Fordi den virkelig er spændende  
 Interessant  

 Prt var lige noget for mig 
 Har en søster der tidligere har gået på KEA, og syntes at det lød som et godt sted. 
 Jeg valgt uddannelse op kea, da mit drømmestudie kun er i kea. 

 Kom ikke ind på første prioritet 
 Because I heard only positive feedbacks about the teaching methods and quality 
 Hørt fra venner / bekendte at skolen var god både fagligt og socialt. 
 fordi det lød spændene 

 Fordi jeg godt kan lide sammensættningen af fag på uddannelsen og måden erhvervslivet er 
tilknyttet.  

 Fordi de var dem der udbød bygningskonstruktør udannelsen 
 Jeg fandt ud af, at lige netop denne uddannesle ville bane vejen for, hvor jeg ville hen med min 

fremtidige karriere. Jeg valgte KEA, da jeg fandt det attraktivt, at den lå i København hvor der er de 
fleste muligheder indefor den branche jeg er på vej ind i, i forhold til resten af Danmark. 

 I chose the educational programme at KEA because I think that KEA is one of the best Universities 

in Denmark and I want the best options for my future. 
 Fordi det virkede som et godt springbræt til arkitekt som er mit endelige mål som uddannelse 
 Because of IT education  
 IT networking 
 Grunden til jeg egentlig havde valgt KEA var på baggrund af at jeg interesseret mig inde for 

optometrist uddannelse.  

 Because when I searched for univercity about IT, KEA was one of the best. 
 Mit fag lyd interessant (det er bredt og god veksling mellem teori og praksis) og beliggenheden 

betød også meget.  
 Jeg valgt udannelse ud fra en liste med udannelsessteder der havde ledige pladser efter 

optagelse.dk havde optaget elever 
 Fordi min fætter anbefalede mig den og jeg synes det lød spændende og udfordrende. Jeg er vild 

med idegennerering og koncept uddeling, men er ikke helt stålsat på om jeg vil have mit eget. 

 Grundet linjen. 
 Da jeg ønsker at blive el installatør og muligheden var på KEA. 



 Nærmeste uddannelses sted der har Energiteknolog uddannelsen 

 Beliggenhed. Den eneste bygningskonstr. i Kbh. 
 Jeg valgte Kea fordi, kea havde den uddannelse der interesserede mig mest.  
 Den mest interessant, at uddannelsen er tværfaglig er et kæmpe bonus 
 Fordi jeg synes det er et spændende fag 
 Kollegor rekommenderade  

 Because I study a few years before as a Architect and after reading about what is about the 
education in kea I was convice to start my educaion at Kea  

 Buisness economics and it , it doesnt get better than that 
 Jeg var til åbent hus på Guldberggade, og har altid ville være datamatiker 
 Det var den eneste El-installatør uddannelse i København, 

Selvom folk advarede mig om lærernes niveau på kea 

 I was attracted to the practical view KEA seems to have towards learning. 
 Den virker som det rigtige for mig og har kun hørt godt om skolen. 
 Jeg ville gerne gøre karriere inden for teknologi 
 Læser optometri 

Eneste mulighed ud over Randers 
 Fordi det virkede som den rigtige uddannelsesretning for mig 

 ville gerne læse videre og dygtiggøre mig selv. 

 Skulle være en god uddannelse  
 Jeg synes datamatiker lød interessant da jeg læste om det på kea's hjemmeside. Derudover synes 

jeg fremtids mulighederne angående top-upper, kandidat og karriere var spændende. 
 Jeg er arbejds skadet, og valgte Kea fordi jeg mener jeg vil kunne bruge min erfaring under 

uddannelsen og i fremtidigt arbejde, plus at jeg har stor interesse i bygge branchen. 
 I er nærmest på min bopæl 
 Jeg ville gerne til København, og synes det lød spændende 

 fordig jeg hørt om uddanel af en gamel lære så jeg blive intrasedet 
 jeg vil godt arbejde med mennesker, og arbejde indefor sundhedsområdet. 
 Da jeg er elektriker og glad for automatik virkede uddannelsen rigtig for mig 
 Fordi jeg gerne ville være bygningskonstruktør 
 Det var der jeg fandt uddanelsen 
 den lå godt 

 Jeg havde en stor interrese inden for optometri, og derfor tænkte jeg at det var her jeg ville søge 
ind.  

 Tættest på hjemmet 

 videreuddannelse, samt krop nedslidt 
 Valgte kea fordi uddannelsen tilbød det jeg ledte efter en it  

udannelse der ikke krævede det fysik og matematik A  
 Datamatiker uddannelsen virkede som om den havde det indhold, som jeg har ledt efter i en 

uddannelse. 
 jeg er håndværker jeg har ikke så mange valg 
 Ville meget gerne lære at programmere.  

Har arbejdet i IT branchen i nogle år, bl. a. som supporter og med IT Sikkerhed.  
 overskuelig studietid, rimelig sikker på at niveauet var tilpas til at jeg ikke løb hovedet mod en mur, 

fandt en interessant linje, jeg kunne komme ind med 6,5 i snit 
 Uddannelsen lød ny og spændende. med fag jeg havde en stor interesse i. Hvor der umiddelbart 

også er rigtig gode fremtidsudsigter 
 Fordi emnet (automations teknologi) interesserer mig 
 Optiker har altid veret noget jeg ha tænkt mig at blive 
 Why did you choose the educational programme at KEA? 

I Decided to start my studies at KEA because after been working for fashion industry, I choose to 
continue my studies to reach my dream as a Sustainable Fashion Design. After I been looking for 

the right courses to fulfill my future profession, I found Kea and I believe that you have all the 
courses that I been looking for. Therefor, I applied for Design Technology and Business at KEA. 

 Det var det eneste sted jeg kunne tag den gratis! 
 Erhvervsmuligheder efterfølgende. 
 for at få mere praktisk tilgang til programmering frem for ren teoretisk. 
 jeg må være nørd 
 Anbefalet af familie medlem  

 interesse for faget  
 



 Det var det rigtige 

 I'd like to be an architect some day, but though that the architect school in Denmark would be 
tough. So i choose the construction architect programme, so that i had a good education as back up 
if the dream of becoming an architect couldnt succeed. 

 fordi jeg syntes, at uddannelse lød super fed - den har båede noget blødt stof og noget lidt hårdere 
stof, hvilket er det jeg har haft ledt efter. Vidste at kea lå godt i forhold til hvor jeg bor og at 

rammerne her er super gode. 
 Det passede til de behov jeg havde, både med hensyn til beliggenhed og udannelsesvalg 
 Det er en god mulighed for at få mere arbejde i fremtiden. 
 Fordi jeg synes det er et spændende uddannelsessted og fordi kombinationen af design og 

entrepreneurship var lige det jeg søgte. 
 Jeg var til åbent hus og fik et godt intryk af uddannelsesstedet hvilket på daverende tidspunkt var 

det eneste jeg ikke var afklaret om  
 Det er den eneste uddannelse der passer til mine ønsker for fremtiden, og så er der en god blanding 

af teori/praksis. 
 ville i gang med at studerere og linjen lød spændene 
 fordi det var tættes på min lelighed 
 lidt programmering før og syntes det var spændende. 

 Fordi der er min uddannelse 

 Jeg tænkte det var en god blanding af de områder jeg interesserer mig indenfor. 
Gode fremtidudsigter indenfor arbejdsmarkedet. 

 Because i needed theoretical knowledge of the work that im interested in Ie. server technology and 
network security 

 I have always been interested in art, creativity and related terms of fashion and design. The 
educational programme seemed to fulfill all my demands.  

 Kreativ, god blanding af business og praksis, 2-årig uddannelse, interesse 

 creative 
 Jeg stod og skulle vælge mellem enten produktionsteknologi eller automationsteknologi, det blev 

det sidste pga familieorienterede økonomiske interesser. 
 KEA connect arrangementet solgte PRT til mig  
 Interessen for optometri 
 fordi elsker design produktion producere som kan bruges i tre kategorier som kan sikre mig en 

fremtid 
 Uddannelsen varer kun 2 år, og det er min forventning at jeg kan gå direkte ud i erhvervslivet og få 

mig et job bagefter 

 Den så interessant ud, og lå tæt på mine egne interesser. 
 Den var passende 
 Fin kombination af teori og praksis 
 KEA is awesome 

 Jeg ville gerne finde en uddannelse hvor kunden var i centrum, hvor jeg skulle bruge hovedet og 
hvor jeg kunne udfordre mig selv.  

 I choose KEA because there is no such study  
programm in my country and I have heard  
abour Danish design as good one(scandinavian design). 

 Der var mere praktisk læring og ikke kun ren bogligt 
 Fordi det kunne være en god enten midlertidig løsning eller trin bræt til en uddannelse på DTU 

 Det var det uddannelsessted der passede mig bedst 
 Uddannelsen virkede spændende og meget relevant for min fremtid 
 Jeg valgte KEA fordi jeg bor i københavn og ville læse til datamatiker. 
 Fordi KEA som de enste tilbyder Automationsteknolog uddannelsen som er den mest optimale 

viderbygning til min baggrund som Automatikfagtekniker  
 For at finde noget der kombinerede et interessant emne med gode jobmuligheder 

 Havde hørt gode ting om uddannelsen 
 Jeg skulle flytte til København, og havde en plan om at læse videre til El-Installatør, og så virkede 

KEA som det bedste valg. 
 Fordi uddannelsen på kea tiltalte mig bedst 
 Det lød spændende 
 Because I liked school and study programmes here 
 Ville gerne lære at programmere 

 



 Cause I have been studying Marketing Management for last two years, I wanted to try something 

else, more like, what I haven't studied before.  
 This programme provide me a great combination of both,economics and It- 
 fordi den virkede som noget for mig og at jeg kunne komme ind med min baggrund. 
 Beliggenhed 
 because the curriculum was broad and included many themes in the job market i am interested 

in, also the program had an internship 
 I am interested in all aspects of design but felt that I would need tuition most with regards to 3D 

construction.  
 Jeg følte, at selve fashion management linjen, var lige mig. Jeg kunne godt lide man fik teori og 

praksis. Det er det eneste sted i kbh hvor du kan læse noget med mode, uden at du skal uddanne 
dig til designer 

 I want to study business and be tought in English + I like that it is a creative shool 
 Jeg synes at IT-teknolgi er et spænde fag, og lyder sjovt 
 Det er teknisk og logisk. Jeg kan lide at nørde med tingene. 
 Det lød spændende og anderledes end noget andet jeg havde hørt om. 
 Pga. el installatør kun kan blive læst på KEA i københavns området 
 It was the most convenient from the ones that has the same specialization 

 It was only IT technogy education that i could find in Copenhagen in English. 

 I choose this programme in Architectural Technology, because i'm interested in contruction and 
architecture. I think that this education will be able to give me good knowledge about both. I also 
like that we will learn about management skills which will be useful not just in construction, but also 
in other fields. 

 I saw this as an opportunty to combine both things I am good at. 
 Jeg har arbejdet hos en Louis Nielsen butik i flere år, og derfor fik jeg interessen for 

optikerbranchen. Dette gjorde, at jeg valgte optometristuddannelsen.  

 For at blive El-installatør 
 Det lå på sjælland 
 Jeg ville gerne prøve mig selv i forholdtil om uddannelsen var noget for mig og mine evner. 
 En god skole med åbne folk  
 Lå tæt på, kort og gode jobmuligheder 
 Studiet kan give et teknisk supplement til min kandidatuddannelse. 

 fordi jeg syntes den vikede spændende  
 Fordi uddannelsen energiteknolog er på KEA 
 Becuase of my interest in computer science and the practical approach that KEA offers. 

 Fordi jeg skulle vælge et eller andet, og det var tættest 
 Kombinationen af økonomi og It tiltalte mig meget. 
 I want to learn more about BIM concept so KEA is the best for that 
 Da uddanelsen kun udbydes i Randers og København, var KEA helt klart førstevalg i forhold til 

transporttiden. 
 Havde kun en gammel HG uddannelse, hvilket bestemt ikke er nok til at gøre mig gældende på 

arbejdsmarkedet i dag, herudover mener jeg at både økonomi og IT er nødvendig for at kunne 
bestride et job fremover. 

 Jeg ville læse multimediedesigner som KEA kunne tilbud mig. Og det bedste er at den lægger i 
København der man kan nemt kommer til.  

 business oriented, in Copenhagen 

 It was the one that suited my wishes for an education best 
 Jeg ville finde udfordringer, som jeg kunne genkende mig selv i, og finde det springbræt til at kunne 

sætte mig nye mål. Min far pitchede mig uddannelsen, og han mente dette kunne være det helt 
rette sted for mig. 

 udannelsen Produktions Teknologi, kombinere mine interesser inden for teknik og 
design. Derudover er den kun 2 år så den virkede noget mere håndgribelig at gennemfører end 

bachelor da jeg ikke er super skole glad  
 Interesseret i studieretningen pattern design - ønskede at blive dygtig til dette håndværk. 

Derudover havde jeg hørt rigtig godt om uddannelsen :-) 
 Fordi de tilbyder en uddannelse der laver bindeled mellem skole og erhvers livet, man kommer hele 

virksomheden rundt med deres værdikæde forløb. Derudover fordi de tilbyder specialiseringen 
inden for Sustainable design.  

 I wanted to study both Economics and IT together and KEA was the only school offering it that I 

found.  



 

 
 VIl gerne være designer 
 Det skulle være en professionsbachelor (da jeg allerede har en universitetsbachelor, som jeg ikke 

vil/kan få job med), og studiet skulle være fokuseret på det praktiske og virkelighedsnært. 
Bygninger har jeg altid været interesseret i, så bygningskonstruktør lå egentlig lige til, men jeg 

havde bare ikke før set den vej. 
 Spændende 
 Mulighed for at læse i udlandet 

Fokus på design og produktudvikling 
Visuel kommunikation 

 Kea offer the programs that i am interested in 

 blev anbefalet to steder, tog den der var tættest på 
 den lå tæt på min bopæl 
 Fordi den ligger tæt på Nordhavnen, hvor min kæreste arbejder, så vi kan følges hver vej. 
 Fordi det var den der virkede mest relevant for hvad jeg gerne vil lave i fremtiden 
 Uddannelsen 

... handler om noget relevant (bæredygtig energi) - og mit valg var derfor både idealistisk og 

realistisk ifht. at kunne få job senere hen. 

... er forholdsvis kort. 

... rettet mod specifikke erhverv. 
 fordi den lød spændende og jeg godt kunne lide de fag de udbød 
 Jeg søgte rundt inden på studievalg.dk og fandt den uddannelsen produktionsteknolog, læste om 

den og syntes den var interessant. 
 Jeg valgte kea pga. mit tidligere virke som håndværker og min interresse  for byggeri og faglig 

udvikling og da jeg fik en arbejds skade virkede kea som det oplagte valg for at komme vidre. 

 I håb om at få en god og brugbar uddannelse.  
Undervisning, ikke forelæsning, godt studiemiljø 

 Hands-on (learning by doing) er lige i min ånd, og jeg ville kede mig ihjel, hvis jeg skulle sidde til 
forlæsning dag ud og dag ind. 
Derudover, så synes jeg, at kombinationen af IT/Økonomi er super fedt og fremtidssikret 

 ville prøve noget nyt, og så fik jeg uddannelsen vist af nogle venner der sagde at det var værd et 

forsøg og det var fremtiden. så derfor søgte jeg ind på kea 
 interesse 
 Because I like electronics and I wanted to know to know how it works 

 fordi jeg ville skifte uddannelse, efter jeg tidligere har gennemført en bachelor i marketing. jeg 
elsker tal og logik, og håber på at datamatiker kunne være et grundlag for fremtiddig 
beskæftigelse. 

 Det var interessandt 

 Fordi jeg ville være bygningskonstruktør i kbh 
 Ønskede mere praktisk ift min uddannelse 
 Valget af uddannelse hang sammen med den branche jeg har arbejdet i umiddelbart inden 

studiestart 
 Jeg valgte KEA fordi jeg har flere års erfaring indenfor møbel og interiør branchen og gerne vil 

udfordre mig selv. Jeg undersøgte mig frem til, at KEA arbejder med en god balance og 
kombination imellem det teoretiske og praktiske i undervisningen. Jeg er meget kreativit anlagt og 

kan godt lide at have tingene mellem hænderne, men samtidig er jeg også teoretisk stærk og elsker 
at kunne kombinere det praktiske arbejde med en teoretisk tilgang. Valget faldte sidste år på 
sociologi studiet på KU, hvilket viste sig ikke at være min rette hylde, selvom faget stadig 
interesserer mig meget.  

 Jeg har altid været helt opslugt af smykker, sten og alt derimellem. Der har været et pres fra min 
families side når det kom til valg af uddannelse, hvilket i første omgang fik mig til at vælge en 

anden uddannelse. Der gik ikke mere end en uge førend jeg var klar over at det overhovedet ikke 
var det jeg brændte for. KEA's uddannelse i Jewellery, Technology & Business danner godt grundlag 
for en blanding af alle de ting jeg brænder for. Derfor vidste jeg med sikkerhed at det er den rette 
vej at gå. 

 Jeg tænkte det ville være en god overbygning til min bachelor 
 Jeg valgte KEA, som en af mine uddanelser, fordi denne uddanelse beskæftede sig med IT, Netværk 

osv. 

 
 kreativt og praktisk i forhold til uni. 



 KEA had the program I wanted to study, and it was nice central to my work and home, and a lot 

easier to get to and home from 
 Becaus I wanted to study abroad and I cold get a free space to live here and KEA lucke like a nice 

place to study. 
 Pga. god omtale. 
 I wanted to study Architectural technology and construction managment in Copenhagen. 

 Det nærmeste sted med Optometristuddannelsen. 
 jeg ville gerne læse noget kreativt og multimediedesign var lige mig også havde jeg hørt rigtig godt 

om kea + så ville jeg gerne blive i kbh 
 Seemed appealing and of high quality 
 Der skulle ske noget andet, så udviklingende af personlige kompetangser fortsætter 
 fordi jeg intressere mig for god energi og vil hjælpe til verden bliver et bedere sted 

 fordi en jeg kender anbefalede den 
 Det lød som noget for mig 
 Har hørt gode rygter om studiet, samt med at linjen (MMD) interesserede mig, hvor jeg har haft 

kendskab til fagets principper via. HTX på en kommunikation og it linje. 
 fordi det virker som en spændene uddandelse 

Fordi i tilbød en af de uddannelser jeg skal bruge for at lave det jeg gerne vil. 

 I had an interest in Electronics 

 Recommended by friend 
 Jeg havde kun hørt godt om KEA og at det bliver set som et godt sted at være uddannet fra på 

arbejdsmarkedet.  
 I love electronics and I want to study it.  

When I first applied for KEA Spring intake, it was the only school which hasn't said that it doesn't 
open Electronics study line. We weren't informed about it before comming to KEA. 
Than I found accommodation and job here, so there was no point to change school. 

 Det lyd utrolig spænende og fordi jeg altid gerne ville flytte til kbh. 
 Fordi jeg altid har været glad for elektronik og IT og fordi jeg syntes at hvis jeg skulle studere igen, 

så skulle det til at være(jeg er 35), så jeg søgte rundt efter en uddannelse i den retning og faldt 
over IT teknolog som jeg synes så godt ud. Så tog jeg til åbent hus, hvor jeg kun blev endnu mere 
sikker i min sag.  

 Fordi der er mere "Handson"  

 Fik fortalt af det var en god udannelse med job muligheder.   
 optometri uddannelsen var interessant for mig 
 Pga kreativitet 

 Jeg har tidligere været interesseret i uddannelsen, men valgte en anden på baggrund af 
uddannelsens geografiske placering og er nu vendt tilbage til den. 

 because the program is in english  
 Fordi beliggenheden var god og jeg synes det var en interessant uddannelse 

 Fordi jeg gerne vil starte min helt egen virksomhed op, og ser KEA som en mulighed for at jeg kan 
nå i mål. 

 Great teaching methods was the main reason why I have choosen KEA. 
 færddiguddannet beklædningshåndværker, ville kea kunne give mig nye kompetencer ved at starte 

på designteknolog 
 Fordi det var en udannelse der tiltalte mig  
 Jeg kunne godt lide at teori og praksis blev vægtet lige højt, således at man kunne arbejde og 

tænke mere kreativt end på eks. uni 
 Fordi jeg gerne vil være optiker 
 Shit's N Gigs 
 fordi jeg ikke opfyldte krav for andre uddannelser 
 Lød spændende! Emnerne interesserede mig! 
 Jeg valgte uddannelsen fordi den har den individuelle person i fokus og jeg følte jeg kunne udvikle 

mig mest her. Dernæst tiltrak det også at jeg kunne få redskaber til at blive mere fokuseret på at 
være selvstændig virksomhedsejer 

 Hørt gode ting om Kea, og med egen interresse i computer og teknik, var det et godt valg. 
 Fordi uddannelsen virkede spænende 
 Valgte uddannelsen frem for CBS pga internshippet 
 Jeg ville læse optometri, og KEA var det eneste uddannelsested på Sjæland, hvor man kunne tage 

den uddannelse. 

 



 Var også kommet ind på en kandidat på RUC, men da man muligvis snart ikke kan få mere end en 

bachelor, ville jeg prøve det her først. Så har jeg mulighed for at ombestemme mig. 
 Bygningskonstruktør er en titalende overbygning på er erhvervsmæssig uddannelse. 
 Fordi der er meget praktisk arbejde og flere timer end universitetet 
 I gymnasiet havde jeg linjet IT/Kommunikation, og det var der jeg fandt ud af, at det område 

interesserede mig. Så læste jeg om designteknolog med speciale i Marketing & Communication 

Design, og følte den passede meget godt til mig 
 Det eneste sted i København der udanner EL installtører  
 It was the closest school to my desired location of stay. 
 KEA udbyder El Installatøren i KBH 
 Jeg arbejdede et år, som butiksassisent hos en optiker 
 Praktisk vision 

 optometri uddannelsen har altid været spændende i mine øjne 
 KEA samarbejder med virksomhederne og det lød interessant, at vores skoleopgaver en gang 

imellem bliver "formet" at virksomhederne, som kommer ud og fortæller os studerende om 
opgaven. 

 Fordi uddannelsen var lige i de fag og niveau jeg ønskede. 
 I have chosen this programme at KEA because it is very well seen in Romania. 

 Spændende fag, gode jobmuligheder, anbefalinger fra venner + familie 

 Interesse for grøn energi 
Mit drømmestudie :-) 

 Et godt grundlag at falde tilbage på og gode jobmuligheder. 
 Jeg vil gerne have en uddannelse inden for smykker 
 Interesse og spænding 
 perfect combination of my interests 
 Fordi det er den eneste i København, som tilbyder El-Installatør udd. 

 After researching diffrent places i found KEA to be the best place for me. 
 practical work 
 Production technology 
 Her kan jeg supplere til de erfaringer jeg har i forvejen, og dygtiggøre mig bredt i forhold til den 

branche jeg skal være i. 
 Pga. designuddannelserne , uddannelsen jeg har valgt har flere overordnet hovedepunkter.   

 Skolen lå tæt på, og mit ønske var at læse datamatiker 
 Fordi kea ligger tæt på hvor jeg bor. Og kea er de eneste i nærheden der tilbyder it-Technology  
 Den indeholdte nogle af de faktorer jeg havde for en drømme-uddannelse/job 

 Fordi jeg godt kunne tænke mig at fortsætte min fars forretning, men siden jeg ikke kom ind på 
business, valgte jeg produktionsteknolog, som er den praktiske side af den forretning min far 
arbejder med.  

 nice 

 IT and economics I am both interested in 
 i like to design things 
 Because the program that I am in is more flexible, I can choose from different directions after my 

AP degree. 
 Interesse for byggeri 
 Min valgte uddannelse virkede interessant, og beliggenheds mæssigt var det attraktivt ifht. andre 

uddannelsessteder. 

 Den fangede min interesse 
 Det virkede, som det rigtige valg for mig, da der indgik en stor del praktik og det lå centralt i 

københavn. 
 Pga. den kreative tilgang  
 Fordi jeg har stor interesse indenfor økonomi og IT, samt KEA giver mulighed for at prøve at bruge 

det lærte i praksis, gennem cases mm. 

 International linje inden for IT 
 Fordi jeg vil uddanne mig til bygningskonstruktør 
 Fordi kea er nemmest og komme til samt så mest lovende ud, da det ligger i københavn så er der 

mulighed for praktikpladser nemmere  
 erhversorienteret. 

starter fra basis 
 søgte nye udfordringer 

 
 



 med uddannelsen håber jeg at kunne få et godt og spændende job. 

 Jeg formåede ikke at finde en elevplads som Teknisk Designer, efter at have gennemført 
grundforløbet på Københavns Tekniske Skole og valgte gik derfor på uddannelsen som 
bygningskonstruktør på KEA. 

 Jeg ville gerne uddannes indenfor multimediedesign, og havde undersøgt og hørt ad om de 
forskellige i København. Og hvad der vægtede højest/hvor meget der var af de forskellige fag hos 

de forskellige uddannelsessteder. 
 Fordi det ligger i byen, og det var den uddannelse jeg gerne ville ind på. 
 god kombination mellem teori og praksis 
 Jeg har været selvstændig murer i mange år. men grundet dårlig ryg og andre men, kunne jeg 

desværre ikke være i det erhverv mere. det var helt sikkert kun denne udannelse der gav mening 
og tage for mig. 

 Jeg er en kunstner, som mener at det er vigtigt at kunne drive en forretning eller lign. 
 I have a dream of becoming a designer and cooperating sustainability into my designs because I've 

always been very aware of that. 
 Synes studiet virkede interessant og som noget jeg godt kunne se mig selv arbejde med i fremtiden 
 Det var den korteste uddannelse, som jeg fandt interessant. 
 Fordi det var den eneste der havde en bachelor i optometri 

 Jeg valgte optometri uddannelsen fordi jeg ikke vidste hvad jeg ville efter min gymnasial 

uddannelse, og så jeg researchede mig frem til nogle uddannelser der interesserede mig, og derfor 
endte jeg med at gå her.  
Så mit valg af at gå var rent tilfældigt.  

 to be able to work abroad 
 like the broad approach, good country for me to move to 
 Jeg var til tilfædigvis til åbenhus på KEA og synes uddannelsen lød som noget lige for mig. Derfor 

valgte jeg at skrive optagelsesprøven. 

 Fordi jeg synes det lød meget interessant og jeg fik det ambefalet af mange  
 Det var ren interesse 
 KEA gave the impression of being a rising star in terms of education, and very welcoming to foreign 

students, while still mantaining an intense and progressive educational attitude, focused on 
preparing us towards the professional market. I'm glad I made this choice. 

 Fordi Designteknolog uddannelsen tilbyder hvad jeg gerne vil arbejde med (marketing) indenfor en 

branche jeg altid gerne har ville arbejde i (mode) 
 Fordi uddannelsen jeg valgte lød meget spændende 
 fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker og havde ikke et højt gennemsnit til andre uddannelser 

hvor man arbejder med mennesker  
 Da jeg i længere tid har været interesseret i at læse til optiker  
 Det var det den skole som lå tættest på min bopæl... 
 Fordi den lyder spændene, samt jeg kommer til at bruge mine kreative evner  

 Because it was the closest place to where I live, where I can learn Computer Science 
 Det var den uddannelse jeg syntes lød mest spændende. 
 jeg havde hørt om den og jeg vidste ikke hvad jeg ellers skulle, og derforsøgte jeg herind. jeg ved 

stadig ikke, hvad jeg vil. Jeg er allerede i tvivl. jeg er måske altid i tvivl. Jeg ville gerne noget 
kreativt. jeg er ikke god til at kun at skrive 

 Fordi jeg gerne ville lære om alle aspekter inden for design. Og KEA kan tilbyde mere faglig viden 
omkring virksomhed, økonomi osv end fx. designskolen kan. 

 Kunne tilbyde mit uddannelses ønske. Lå nærmest min bopæl. 
 Jeg valgte uddannelsen til byggekoordinator fordi jeg interessere mig for ledelse indenfor byggeriet 

og jeg tror og håber på at jeg kan være med til at forbedre forholdenen og arbejdsgangene for alle. 
 I choose it because it had the optometry program that I wanted to study. I've been recommended 

to study here as well. 
 I wanted to study IT, and KEA provided the programmes that suited me the best, because it was 

mostly IT oriented. And the weren't many schools in Copenhagen that had AP/Bachelor programmes 
tought in English 

 det var den der virkede mest interrasant af de uddannelser som havde ledige pladser 
 Den er unik og beskæftiger sig med mine egne interessefelter 
 Fordi jeg igennem mit sabbatår har fået genskab til uddannelsen.  
 Af mange forskellige grunde, og for at skærpe mit svar så valgte jeg det fordi det virkede 

spændende 

 Because was the only english program that i found interesting in the architectural field. 
 For at udvide de praktiske kompetencer indenfor mit fag 



 intressere mig meget for energi 

 Kreativitet 
Praksis frem for teori 

 Fordi uddannelsen passede perfekt til mine ambitioner. 
 Hands-on. Stemning og indretning tiltale mig (den gode og moderne atmosfære)  
 Production technology course seemed as the best starting point in my professional life in technology 

area. 
 Because the idea of group working suits me very good . And i also wanted to know more about the 

Danish architecture and construction  . 
 Jeg valgte Kea, fordi de havde den uddanelse jeg var interesseret i. 
 Jeg er interesseret i programmering  
 var det tætteste på at blive arkitekt 

 Jeg valgte uddannelsen fordi, at den til fordel fra en uddannelse inden for faget (eksempelvis ITU 
som software udvikler) simpelthen virkede som om, at det var 99% læsning og 1% overskud til 
andet. Det jeg fandt tiltrækkende hos KEA, var tilbuddende af valgfag (jeg så der var "Cops and 
Hacking", og jeg vil gerne arbejde med cyber security) og praktik. Jeg kan godt lide ideen med, at 
der skal noget praktisk til, når man lærer at programmere. 

 Fordi både økonomi og IT interesserer mig 

 Jeg valgte at søge ind på designteknolog, men kom ikke ind. Herefter undersøgte jeg mine 

alternativer hvor jeg valgte produktionsteknolog. Jeg valgte KEA da det var det nemmeste at 
komme til uden at skulle flytte. Mit ønske er at blive indkøber og det kunne jeg blive på KEA. 

 I felt like I finally found something, which is really my interest and that was Production Technology. 
 Praktisk tilgang til fagene, mindre læsestof, kreativt, kendskab til markedet og branchen, det 

sociale liv virkede desiden attraktivt  
 Wanted to study architecture in copenhagen 
 Har altid været interesseret indenfor computer teknologi, dets opbygning. Og ville godt bygge 

videre på det med mere viden indenfor netværk. 
 Jeg vlagte den grundet det store praktikforløb, hvilket i min mening giver et meget godt afbræk fra 

skolebænken hvorved lysten kan holdes ved lige. 
 it is interesting to be doing group work in this intercultural space. And the if thought that the 

international line would be a bonus in a more and more international working enviroment. 
Also the line of study seemed interesting and i wanted to upgrade my skills from crafts man, to a 

higher level, with hopefully a higher job security. 
 I want to learn many things like photography, web-design, journalism and more - KEA has that 

Multimedia design and communication program where I can learn all those things in one program. 

 I heard many good thoughts about KEA before applying and the programme that I choose really 
called out for me. I wanted something more up to date and exciting, as well as global. Now I just 
hope to be able to learn and to thrive in this programme.  

 It gives me freedom to do what i love and have enough time for other activities such as getting a 

job or volunteering. 
 en kort uddannelse hvor man kan komme direkte i job bagefter, men stadig har mulighed for at 

læse videre hvis man vil 
 Jeg har før læst Ergoterapi på Metropol, men fandte ud af, at det ikke var mig. Jeg havde altid 

troet, at jeg skulle arbejde med mennesker, men fandt ud af at belastningen fra den konstante 
menneskelige kontakt, var for meget for mig. Jeg vidste da ikke hvad jeg ville. Jeg tænkte meget 
over hvilke miljøer jeg var glade for, og hvilke situationer der ville være gode for mig på sigt. Jeg 

har altid været glad for at arbejde med computere, og har altid haft flair for det. Jeg begyndte da at 
undersøge flere computer-relateret uddannelser, og stødte da på datamatiker uddannelse. Da jeg 
bor i Lyngby var første priorteten dér. Jeg ville dog gerne være sikker på at komme ind, og jeg 
kender nogle stykker der har gået på KEA, så derfor valgte jeg KEA som mit andet prioteringssted.  

 Optometri bliver kun udbudt på KEA eller i Randers. Jeg var til åbent hus på KEA og var vildt med 
stedet. Snakkede med Lars Bo, som overbeviste mig om at KEA havde nogle fede undervisere. 

 Uddannelsen virkede mere som noget for mig, i forhold til min første prioritet. 
 Fordi jeg synes at det virkede meget spændende da jeg læste om det på nettet, og så er der ingen 

optiker på den ø som jeg bor på Færøerne. 
Har tænkt mig at vende tilbage til færøerne og være optiker der. 

 I liked how business and IT are merged together. I believe it is very usefull skills to learn. It's 
basically "schootting two rabbits with one bullet". 

 Jeg kendte til KEA i forvejen :) 

 Muligheden for at kombinere sundhedsfagligt og menneskekontakt med mode og teknik Jeg valgte 
KEA på af den pragmatiske tilgang. 



 Tænker at der er fremtid i programmering, samt jeg godt kan li' at være kreativ og innovativ, og 

hvis man kan lave tingene selv, så er det jo en oplagt mulighed at få denne uddannelse. 
 I had interest in the program. But was third choice. 
 Because I like computer science and IT technology. 
 Because studies here in Danmark are free. From my native country it is very cheap flight tickets to 

Copenhagen. (It is very expensive to go to Jyland).I knew exactly what I want to study and this 

skill is the only one I applied for. 
 Kea tilbød den udd. jeg ønskede, som var tættest på min bopæl. 
 Fordi at de havde den udannalse jeg havde lyst til 
 Læste om den på nettet, og synes den lød spændende og ret aldsidig og tænkte, at den kan jeg helt 

sikkert bruge til noget bagefter. 
Jeg ville gerne studere noget kreativt, fordi jeg ikke duer til kun at have tavleundervisning. 

Derudover har jeg hørt om skolen fra flere venner og veninder, hvilket også trak i mig. 
 I whanted to study in Copenhhagen soo I choose KEA 
 * Natural interest in computers 

* Aware that it is a viable career choice in current times 
* Good study environment 
* Easy application process 

 Jeg har altid drømt om at læse uddannelsen.  

 Da det var økonomi og it som jeg har stor interesse indenfor. Derudover så mente jeg også det var 
meget bedre for mig at få mere "hands on" med de ting vi lærer. 

 Fordi den havde den rette komibnation af teori og praksis 
 Favorit uddannelse  
 for at prøve noget nyt 
 Jeg har altid haft interesse for sundhed og god service. 
 det lå i København, og at bygge videre på mit sociale netværk, var vigtigt for mig. Derudover synes 

jeg også at KEA som en institution virkede som at de har styr på tingene 
 its a specialization which i want to do in future as my job 
 because of design field 
 Krydsfeltet mellem business og design, samt teori og praksis 
 For at få kombinationen af kreativ skolegang og tæt samarbejde med erhverslivet.  
 Fordi overbygningen passede til designteknologen  

 Valgte KEA, da jeg ønskede en relevant top-up til min daværende uddannelse, hvor jeg fandt KEA's 
udbyd mest relevant, da i har fokus på erhvervslivet. 

 Jeg har valgt KEA da jeg først og fremmest brænder for bærdygtig tankegang. Endvidere er 

uddannelsen en overbygning på min tidligere uddannelse. Jeg er interesseret i bærdygtige 
materialer herunder tekstiler og da der er ingen specifik uddannelse i feltet med bæredygtig fokus. 
Derfor var KEA en af de få muligheder der kom tættest på mit ønske.  

 Fordi jeg synes at den lød spændende 

 Den giver en bred forståelse for det område jeg gerne vil arbejde med og giver mig konkrete 
værktøjer til at begå mig på arbejdsmarkedet. 

 My choice of education was based on the perceived holistic approach to education practiced at KEA. 
The combination of theoretical models with practice-based cases is the main reason for why I have 
chosen it. 

 Fordi top up uddannelsen passede til den uddannelse jeg havde i forvejen. 
 Var den uddannelse der passede bedst på mig og som udfordrede mig mest  

 Because I wanted to do something creative while studying, and Kea could provide me with this 
 top up. for at afslutte uddannelsen 
 Fordi at jeg godt kan lide kombinationen af design og business. Og PBA, design og business, 

Entrepreneurship linjen virkede utrolig innovativ og relevant i forhold til mine mulige 
fremtidsplaner.  

 Fordi der ikke var andre top-upper som var marketings relevante som optager Designteknologer på 

KEA 
 It's more visual than my AP degree and has a lot more networking opportunities than other 

universities. 
 I første omgang (grunduddannelsen) fordi det lå i København, i anden omgang (PBA) fordi jeg fandt 

det relevant.  
 Because it had some design in it but in another/new way to me. 
 Because of the combination of theoritical and practical approach. Because there are a lot of 

lectures. Because of the close work with companies. 
 The programme felt suitable for my interests 



 I have my AP in Design Technology (Marketing) and wanted to further my education. I loved going 

to KEA before so that is why i wanted to fininsh my degree here as well 
 Fordi jeg her fik mulighed for at udvide mit branchefeldt betydeligt.  

Spændende med flere linier.  
 because I studied there before, so I knew what to expect.  
 I had studied fashion design previously and worked for a couple of years and wanted to get to know 

and be able to work as a production manager if I would choose to 
 For at arbejde med design og kreativitet. 
 Havde læst Designteknolog på KEA med speciale i indkøb, og skulle læse en PBA. Linjen 

Communication Design & Media tiltrak mig meget og deraf mig valg.  
 jeg blev optaget og så ville jeg give det et skud 
 Because it was a natural top-up related to my previous course and brand design was my main 

interest within my previous studies.  
 Det lät spännande 
 Fordi jeg syntes uddannelsen lød rigtig spændende på hjemmesiden 
 Because I found it very interesting to see what the focus if it - sustainability can bring for my 

future, as well as the connections KEA has and how I can benefit from that.  
 Jeg valgte uddannelsen pga. dens mix af skolens praktiske og teoretiske tilgang til måden at lære 

på.  

 I was excited about both design and business perspective of the education but also the location in 
Copenhagen. 

 Because of the program 
 Jeg ville gerne til København, og har en markedsføringsøkonom med speciale i iværksætteri, så jeg 

blev tiltrukket af KEA's PBA overbygning i i entrepreneurship. Jeg fandt dog ud af, at jeg hellere 
ville gå i en anden retning, så jeg søgte i stedet ind på Communication Design. Den uddannelse var 
ikke bare min første prioritet - det var den eneste, jeg søgte. 

 It was something new. School offered study program that I wanted to study 
 Det kreative aspekt.  
 Det var den eneste mulighed, hvis jeg skulle læse PBA i Design & Business. 
 I am passionate about the subject and I wanted to gain practical knowledge that I could implement 

swiftly in my proffesional career 
 Fordi den praktiske tilgang passede mig godt 

 Pga min uddannelse fra e-design. Jeg havde prioriteret brand design over min nuværende 
uddannelse 

 Det var her jeg kunne læse den uddannelse jeg ville. Derudover er der optagelesesprøve på kea 

som adgangskrav, og ikke et krav om et vanvittigt høht snit fra gymnaiet. Det var meget 
motiverende 

 Jeg synes at uddannelsen passede allerbedst til mig og mine fremtidige vissioner. Det var det 
eneste sted de tilbød en linje, som BRAND design. Den tiltaler mig enormt meget og har allerede 

fået blod på tanden, efter at lære mere og specialisere mig yderligere. 
 Kombinationen af design OG business.  

2 praktikperioder på PBA. 
De mange case-opgaver og samarbejder med virksomheder 

 I am a visual artist and designer with interest in culture, technology and society and I work with a 
multidisciplinary approach that allows me to move, both conceptually and practically, between 
disciplines. I strongly believe that the relation between tradition and innovation is the key to create 

meaning in visual communication.  
I believe that this program is the perfect choice in my further development and the curriculum of 
this study offers me the possibility to enrich my understanding and explore the visual 
communication and cross-media. My intention after graduating this program is to be part of the 
design department of an Art Museum or Cultural institution and to combine different areas of the 
artistic knowledge and design thinking in order to create relevant solutions, aesthetical and inspiring 

experiences for its visitors, and to enhance the value and meaning of art using strategic and 
inquisitive design.  

 Fordi jeg allerede kendte institutionen. 
 Because it focuses on sustainability 
 -oppenness to international students 

-possibility of top-up programme 
-reliability 

 Because of brand design top-up 
 



 

 

I det midlertidige Fronterrum var alle de informationer, jeg havde brug for 

inden studiestart? 

 

 

 

I det midlertidige Fronterrum var alle de informationer, jeg havde brug for 
inden studiestart? 
Krydset med: Programområde 

 

 



 

 
Hvordan oplevede du din første dag på KEA? I hvor høj grad er du enig eller 

uenig i følgende udsagn 
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Har du nogen ideer til, hvordan den første studiedag skal forløbe næste år? 
(Skriv gerne flere forslag) 
 
 

 I would suggest that the teacher use loud speakers because there were many people in the room 
and we who were at the back could not hear anything. 

 no 
 No. 
 No suggestions. 
 Længere introduktion, ikke kun til faget men især så man kan lære sine medstuderende at kende, 

det var meget begrænset på to dage hvor det mest af alt handlede om praktiske informationer. 
 Få eleverne bedre rustet sammen, og mere interesse for at imødekomme de nye elever. Gøre mere 

ud af oplevelsen 

 Ikke lige den første dag, men måske 3-4 dag, så skal eleverne ruskes mere sammen, med noget 
team-building af en art 

 Meget gerne nogle tutorer 

 Jeg syns det var en riktig fin måte å gjennomføre dagen på. 
 Mere fokus på det sociale  

Dog fungerede det fint, med en gratis øl efter første skole dag 

 Det vil være et kæmpeplus, hvis man kunne præsentere sig selv i klassen allerede ved første 
samling med klassen. 

 A good idea could be for a class to have a facebook group from the start so everyone can see their 
classmates. 

 I would like to interact more with each other. Maybe more group activities and socializing 
 I was not able to join the introduction week due to my problems in obtaining the student permit. 
 Struktur, struktur, struktur. 

Ofte føltes det som om der ikke var planlagt noget og så mister dagen formål og kan føler man 
kunne bruge tiden bedre. Kort dagene af eller lav introdagene om til en introdag. 

 Samme stil. God ruste sammen lege! 
 Måske lidt længere.  
 En rustur kunne være fedt. 
 Gerne med reelle skemaer, som følges, synes jeg ville være en god start. 
 Nej 

 Der kunne godt blive sat mere tid af til teambuilding eller lign. og så kunne man tage al 
informationen på et senere tidspunkt. Kunne også være rart med et par dage med nogle tutorer, 
hvor man kunne lave nogle aktiviteter der kunne ryste folk sammen.  

 mere rystesammen. mindre tidspild 
 Please make sure to set up the speakers in the classroom and equip the teachers with microphones! 

We were 92 people in one classroom the first day, and the students in the back and the middle had 

difficulties hearing the person speaking in front of everyone. And this persisted to be challenging 
during our intro-weeks, until our class was eventually divided. Day 2 or 3 we asked a teacher if they 
could set the speakers up (they are clearly visible in the classroom), but for some reason it wasn't 
possible... Come on, this is an IT-school! 

 It would be nice if the scheduale was a bit clearer. Not that I didn´t know how to read it, but I was 
a bit confused as to when we where at the introduction stage and when the actual lesson were 
begining.  

 mere socialt "rystensammen", så man hurtigere lærer hinanden at kende.  
 Meget mere teambuiling! 
 Giv os nogle tutorer og stik os nogen akavede lege. 
 Vi havde meget info på vores første dag. Ingen af os kendte hinanden så det kunne have været fedt 

hvis man startede med nogle 'get-to-know-each-other' øvelser. På den måde føler man sig 
hurtigere som en del af fællesskabet og på den måde føler man sig mere velkommen. 

 Teachers could use more video material in their presentations. 

 Nej 
 Syntes egentlig det var fint. Måske lidt udluftning dernede, ellers virkede alt super 
 næ enlig ik 
 Introducér tutorer (ældre studerende) - mere fokus på at lære medstuderende at kende, drop 

formaliteterne - gør det interessant at starte, istedet for "hej, velkommen til fronter" 
 



 It might be only my bad, but I did not like, the games we played (2 circles around and introducing 

yourself to everyone in the circle) 
 No 
 Måske fortælle lidt mere om hvad man kommer til ar arbejde med eller skulle lave når man er helt 

færdig 
 ved ikke, måske ikke så mange gentagelser  

 Mere intro mellem ny studerende. 
 Nope 
 Nei... Efter min menning var alt okey 
 De skal bare fortsætte det gode arbejde og så få lidt bedre styr på it-delen  
 Mere strukturelt.  

Info om hvem der går i hvilken klasse, første dag er man forvirret og i tvivl om hvor man hører til. 

Lidt start på kode første dag. Vi nåede til omkring dag 3-4 uden at se nogen form for kode eller 
noget. Det ville være sjovt at introducere kode lidt før.  

 Den skal bare være lækker, total stille og rolig. 
 Den første dag var god og det var hyggeligt at alle samles sidst på dagen.  

Men jeg synes godt introdagene i sig selv kunne have mere  scoialtorienteret i og med at man er 
nye og ikke kender sine nye medstuderende.  

 Første dag, så tænker jeg at vi bliver sat i samme lokale eller samme bord som dem vi skal 

studerer med. Så dem der læser til VVS installatør, sidder sammen med dem, dem der læser til 
automationsteknolog, sidder sammen med dem, osv. 
 
Jeg tænker også at vi får at vide hvad vi skal bruge til undervisningsbrug, og hvornår vi skal bruge 
det, altså, om det er en uge frem, eller hvad, da det ikke fremgik godt nok af det info vi fik på mail 
på fronter eller i brevform. 

 flere damer 

 Mere fællesaktivitet og lære hinanden at kende. Måske et tutor team af ældre studerende. Rus bar 
om fredagen, ikke mandagen.  

 Nogle aktiviteter som binder folk bedre sammen uden at være sygt fjollet og druk-agtigt ville være 
fedt. 

 ingen postkort lege 
 Der skal være nogle små opgaver, hvor man bliver sat sammen i grupper af læren. 

For hver ny opgave, nye grupper. 
 Ideen med et fronter rum til alle var rigtig god, tilgænglig manglede halvdelen af informationerne 

derinde  

 Jeg synes vores dag var helt perfekt, ikke noget at sætte en finger på. 
 ~NA 
 Der skal stå klart i informationsbrev  

hvor og hvilke lokale man skal starte på 

 nej - ikke udover at man finder et lokale der er bedre egnet til over 100 mennesker... 
 Would be nice to know beforehand the group we are and the first week schedule. To organize 

personal activities. 
 På samme måde. 
 Der burde være nogle flere socialeaktiviteter, da man ikke har mulighed for at lære hinanden at 

kende i sådan en stor rum vi var konstat i.  
 CC should have been prepared and more informed 

 Kunne være super fedt hvis Frontervirkede så man kunne se det. 
 Nej 
 Ikke nogen specielle ændringer.  
 This year was super great. However I do think that it would be positive to try to make it possible for 

the students to meep up before the first day of school 
 Nej 

 giv folder ud hvor du kan finde mere info og måske et lille kort så man kan finde rundt på skolen. 
 Ingen ideer. 
 Well, i would say to introduce different students from different classes to each other because they 

will get to know their class throughout the year anyway 
 Nej. Men når man bliver sat ind i en "klasse" med over 100 elever, og efterfølgende sat i gruppe, 

virker det uoverskueligt at skulle lære de andre elever at kende. Selv da vi blev delt ned til ca 50 
elever i en klasse, var man stadig i små grupper, og lærte ikke de andre elever at kende. Når det er 

en projekt uddannelse, hvor meget arbejde foregår i grupper, ville det være godt hvis der blev 



brugt længere tid på, at eleverne skulle lære hinanden at kende. Der er mange i min klasse jeg slet 

ikke kender navnene på. 
 nej 
 No suggestions. 
 the intro week was to long and the games (speed dating,treasure hunt) was unecessary and tiring. 

A basic introduction to the study programme would be fine  

 Det er for meget at være 100 mennesker samlede. Mere klasse opdeling 
 The planing 
 Internettet skal virke. Det tog flere uger, før vi fik adgang til KEA netværket. 
 Nej 
 Få fronter til at fungere bedre. Det er svært at sætte sig ind i, hvis man er ny.  

Fx Lectio på gymnasiet var nemt og strukturet. :)  

 jeg manglede noget mere fokus på at lære hinanden at kende, frem for at blive praktisk 
informeret.  
jeg er klar over de praktiske informationer selvfølgelig er en nødvendighed, men jeg følte mig 
overinformeret, frem for at føle mig tilpas i den nye menneskemængde, som jeg ikke følte jeg fik 
godt nok kendskab til.  
 

så.. mere fokus på at lære hinanden at kende den første dag.  

 intro ugen var helt fint, undervisningen er ikke tilfredstillende. 
 I started late so I was not a part of the intro 
 Styr på elektronikken 
 Detaljerede fag introduktion. 
 Ingen klamme studiegrupper, forfærdelig ide 
 først og fremmest skal man grundlæggende have styr på IT samt fronter..   

Procesen med planlægningen er ikke helt optimal.. 

 nej ikke rigtigt  
 As my previous school , we had a lot more of socializing during games , meetings ,even partys 
 nej 
 Lav sociale arrangementer, opdel klasserne i dansk og international fra start.  
 gik bedre info før dagen, om hvad der kommer til at foregå. 
 This year introduction was perfect. You don't need to change anything. 

 samme måde syntes jeg :)  
 Much easier 
 no it was ok 

 ik rigtigt, det kunne godt være helt perfekt, hvis Man lige fik intro til sin klasse  
 No. 
 Nej.  
 Rundvisning og præsentation af skolen burde fortages af elever på sidste år. Lærere kan ikke se, fra 

en elevs synspunkt, hvad der er behov for at vide om skolen. Lærenen giver også kun information 
om det der er relevant til dne linje man går på, det kunne være rart at vide hvad skolen ellers kan 
tilbude.  
Mere samspil mellem de forskellige lærer så man ikke får så meget misvisende information. 

 Det kunne være rart med nogle aktiviteter i mindre grupper hvor man kunne lærer hinanden bedre 
at kende. det er kun i pauserne man får snakket lidt og der er lang vej til 83 mennekser på den 
måde. 

 
Rundvisning kunne være foretaget af 2. årsstuderende (4 stk der bare kunne møde en uge før), så 
man fik gode råd og hele skolen med. Vi så f. eks. ikke cykelkælder eller fik et specielt godt overblik 
over skolen.  
 
Tutorer der ville fortælle lidt om at være studerende på KEA, give gode råd eller arrangerer noget 

fælles til årgangen over os. (som ikke er søndagen inden studiestart. som i år) 
 Husk at fortælle folk hvilke bøger de skal købe da det står i det matriale vi får. Da vi møder finder vi 

så ud af at man bare skal have alle sammen.  
 Internet der virker. En klar bogliste. En updateret kallender, så man kan se hvilke uger der er 

undervisning i og i hvilke der ikke er 
 Bedre skiltning ved ALLE indgange også udenfor. Bedre skiltning på bygninger ABCD. 
 nej ikke endnu 

 More socializing games for people who are not good at meeting new people.  
 



 Mere fælles arrangement 

 Specifying what room we were supposed to meet in beforehand would be better than just showing 
up and reading it off some poster. 

 Jeg tror det ville være en god ide og lade nogen fra 3. semester fortælle om uddanelsen 
 Mere sammenrystning af klasserne 

Aktiviteter "lege" 

 Næh 
 ? 
 Jeg synes umiddelbart at et pa af de opgaver vi fik en hel dag til at lave, kunne være lavet på 

mindre tid, og derfor kunne de godt ligge på samme dag. F.eks. orienteringsløbet og 
planlægningøvelsen. Ellers kunne man også tilføje andre "lær hinanden at kende lege", så man ikke 
kom i skole for kun et par timer.  

 nej 
 det var fint nok, men der var lidt mange elever i klassen så det var nok lidt uoverskueligt for læren 
 Nej 
 Samme som i år, er fint. 

Måske en bedre overvejelse i forbindelse med 
forberedelse på emner . 

 Jeg synes måden det blev gjort på i år, var fin. 

Jeg har derfor ingen yderligere ideer til hvad der skulle gøres anderledes 
 færer mennesler i festsalen evt. to grupper alternativt bedre ventilation, det var meget varmt og 

der var dårligt med ilt i rummet. der manglede stole og det var længe at stå i et varmt lokale med 
dårlig luft. 

 Måske lidt bedre info, når man kommer. Som fx at begge klasser (BE/IT) dansk og engelsk skal 
være i samme lokale. 
nej 

 Lidt på samme måde, bare mere infomativt. 
 planlagt med styr på. 
 Mere uddybene rundvisning af uddannelse stedet og nogle teambuilding øvelser i stedet for lang 

fremlæggelse fra læren  
 nej 
 Plan a RUS-tour! Get the class their own toutors. The class didnt know eachother at all the first two 

weeks. 
Use the first week as an introduction!! - And then just make it clear the first day that people should 
have a propper laptop ready for next week. It seemed confusing starting up first week, when half of 

the class didnt have the required laptop. So half of us were just sitting and doing nothing for a 
week. 
 
First week: Intro! Rus tour, Inform the students to buy the right laptop. 

second week: Begin learning revit 
 flere sociale aktiviteter, mindre tid foran en tavle, hvor vi fik forklaret alt det man kunne læse sig til 

på fronter. 
 Nej 
 på samme måde bare mange flere damer, med bare patter, der gnider sig op af hinaden ligesom en 

dårlig pornofilm 
 Jeg synes den første studiedag fungerede godt, er ikke selv så stor fan af de der fælles lege man 

kan blive udsat for på andre studier, så det passede mig helt fint! Men hørte fra en veninde på 
designteknolog at de vidst havde lavet noget der mindede om "speeddating" hvor man lige kunne 
blive introduceret til de andre elever på en lidt mere personlig måde. Det lød sjovt! 

 mere info tilgængeligt inden studiestart  
 infomøde i ugen inden studiestart fungerede godt 
 Der skal være mere styr på de forskellige navnelege - mere tilrettelæggelse fra undervisernes side 

af.  
 Nej det har jeg ikke 
 Keep wearing the nametags during the whole intro week. One day is not enough to remember all 

the names.  
 Bedre opdeling i klasserne, så det er lettere at overskue nye mennesker. 

Bedre sammenhold i klasserne - vi fik ikke alle navenene i klassen at vide, og det har gjort, at jeg 
stadig ikke kender halvdelen af klassen. 

 shorter!! both days and the week. almost just repetition towrds the end. more teamwork/fun. in 
parks, or sightseeing or other 



 Få ALLE IT systemerne til at virke. Generelt så virker det hele useriøst og ustruktureret  

 hmmm 
 ingen kommentar 
 i stedet for 'buffet' morgenbordet, så sæt kaffe og wienerbrød ud på bordene. 

så er det ikke lige så 'farligt' at tage noget. 
 Få styr på jeres wifi, nu internettet er så grundlæggende for uddannelserne og fronter. 

 Jeg manglede at sætte ansigt og navne på dem jeg skulle gå i klasse sammen med. Hurtigere ud i 
klasserne og præsentere hinanden, så vi kan lære hinanden at kende. Introprogrammet var ellers 
fint.  

 STRUKTUR og forberedelse 
 Lidt færre informationer, og så mere socialt.  

Fint med noget om hvor lokalerne er. Og hvordan man kommer på fronter. Mere er ikke nødvendigt 

den allerførste dag.  
 Den var fin. 
 For mange og lange introdage. Ret kedeligt med så mange dage med ren envejskommunikation. 

Træk det over længere tid og kom i gang med undervisning hurtigere. 
 For meget kage, for lidt brød. 

Sæt de studerende der skal gå på samme hold sammen. 

Mindre spildtid. 

Der blev brugt for lang tid brugt på at løse IT problemer. 
 Der skal være langt flere sociale begivendheder 
 Maybe to choose a bigger room, it was pretty tight for all students to fit in. 
 I suggest less talking about the same things. 
 a lot of information in a small amount of time was very daunting, maybe some information could 

have been provided before school start through email or fronter 
 Focus on exceeding expectations with the reverse engineering - ie. making something rather than 

just taking the product apart. 
I also found the international class were very reserved when using the workshop and i think that its 
use should be actively encouraged.  

 Det var alt for roddet. Der var slet ikke nok introduktion til ens hold. Man følte sig helt alene, man 
vidste slet ikke hvor man skulle gå hen. Der skal MEGET mere ryste sammen "lege" næste år, hvor 
man kan lære sit hold at kende.  

 Too much time was spend on repeating information that was very straight forward. Just make it 
simple short - we are able to understand things without having them repeated 100 times. And more 
time for gather together activities. 

 Flere gruppeorienterede aktiviteter, mindre kaos-kultur. Større sammenhold mellem klassen. Vi var 
80, og jeg kender stadig ikke 60% 

 no 
 Some students couldnt hear teachers. Maybe teachers could use microphone  

 After the intro presentation, it would have been nice to have had some games in the class so we 
could get to know eachother better. It seemed a bit weird that there only was a presentation and a 
small introduction to the study programme on the first day. I would've liked to get to know my 
classmates from the first day, even though i like my class now. 

 None at the moment. 
 På samme måde som i år, det fungerede godt. Men måske begrænse mængden af information en 

smule. 

 Nej 
 Mere infomation om fronter og selve kea 
 Nej det virker fint 
 Tænke bedre på brugernes behov - og få styr på de uendeligt mange it-problemer, der omslutter 

hele studiet! 
 Nej 

 Synes det fungerede meget godt, så har ikke lige nogen ideer til andre tiltag. 
 Anskaffelse af en mikrofon til læren eller del klassen op i flere lokaler. Det var ikke til at høre hvad 

der blev sagt. 
 more integration, I still dont know names of students from another groups 
 Better intro days. Not just the fridaything 
 Få introduktionen til de forskellige fag i mindre hold, og brug dagen på det, ville være mere 

overskueligt.  



 der skal være 100% styr på hvem der skal i hvilke klasser.  

personligt oplevede jeg at min navn ikke var oplyst på de lister der hang ude foran klasse 
lokalerne.  

 Ikke lige første skoledag - men jeg synes at intro ugen var liiiidt lang i forhold til hvad vi fik ud af 
det :-) 

 Nej 

 Nogle sjove lege i grupper eller i 2-4 hold. Et leg/spil der kan få alle til at smile eller grine og huske 
hinanden bedre. 

 The same way 
 jeg var her ikke de første dage, men det lød som om de andre har været tilfredse 
 Istedet for kage, kunne der godt have været brød med pålæg. 

En del spildtid på at sidde og høre om alle de andres lærer. 

Jeg har kun behov for at høre om dem som skal undervise mig. 
  
Sæt klasserne sammen fra start, og ikke sammen med alle de andre uddannelser. 

 Massere af fest og farver, lidt sprut måske. Der er intet der skubber folk mere sammen end alkohol 
 Alt forløb fint i år - hvis man ser bort fra, at der allerede den første dag var en IT-ansvarlig til stede, 

hvis råd man skulle følge for at opsætte sin bærbare og diverse log-ins til studiet. Jeg fandt ikke 

nogen information i velkomstmaterialet på Fronter osv om, at man skulle have bærbar computer 

med på den allerførste dag. Jeg synes, at man enten skal oplyse alle nye studerende om, at de skal 
medbringe computer på den første dag, eller udskyde IT-opsætningen til en af de følgende dage. 

 Nej 
 Færre elever, ellers som i år. 
 ppå 
 Better sound and better server introduction 
 der var ingen intro-lege: dvs ingen navnerunde eller noget. Det gør at jeg idag, efter ca 1 måneds 

skolegang, stadig ikke kender navne, eller har snakket med, de fleste fra klassen (ca. 50%). 
Lærene vidste ikke hvad vi skulle, så vi snakkede om fronter i 3 dage, og gik tidligt hjem. 

 Lad det endelig ikke være alt for langtrukken da man mister interessen 
 Del folk op i deres klasser fra starten, så man kender nogen og kan følges rundt med...  
 Synes vi skulle have været inddelt i hold med det samme og så gået ud på hvert sit hold. Her burde 

der så være mulighed for at vi kunne præsentere os selv. Dette skete først på 3-4. dag i en 

refraktiontime.  
 Flere opgaver i hele klassen fremfor kun i teamet  
 Jeg synes at det vigtigste er at vi får vores log-in til fronter osv., så man allerede første dag kan se 

ens skema længere frem, så man kan planlægge med studiejob osv. Jeg synes også det er vigtigt at 
man ligger mere vægt på sociale aktiviteter - f.eks. grillaften eller noget lignende.  

 Navnerunde - personlig præsentation - jeg ved stadig intet om halvdelen af mit hold. 
 Eventuelt kan første studiedag byde på lidt flere informationer om praktiske ting. Det er ikke det 

mest spændende, men jeg bemærkede at mange studerende var meget fokuserede på manglende 
info om studiebøger (hvilke der skal købes, hvornår skal de bruges, bør man købe dem med det 
samme osv.), samt info om hvordan skemaet og undervisningen fungerer. Mange var lidt forvirrede 
når det kom til at kunne kombinere skole og arbejde, og har først fundet ud af hvordan dette kan 
fungere side om side efter at vi har været igang i nogle uger og har fået en bedre forståelse for 
timer, undervisning og hvordan man bør forstå skemaet. 
Ellers var alt perfekt og super hyggeligt! 

 Have lidt mere styr på det... Det var lidt rodet de første par dage. 
Næste gang, så må underviserne gerne stille sig i midten af rummet så alle i hele rummet kan 
hører, uden at vi skal side helt tæt oppe foran. 

 bedre organisertet og mere info 
 We could start with games to learn each other's names and were we come from. And have at lot 

more meeting the teacher and get to know the school, and get the it people to come and talk to us 

about the it, printers and the other things, and not first send them, in the middle of week two. 
 I do not. 
 Nej, det var en god første dag. 
 Måske flere dage med navneskilt! 
 Sørg for at alle aftaler er på plads og der er klar kommunikation! Her henvender jeg mig til det IT 

møde/undervisning vi aldrig fik, hvor mange af os ventet i ret lang tid på at de kom.  
Personligt kunne jeg godt brug noget mere sammenrystning af klassen. fx noget teambulding de 

dage vi har tidligt fri. 
 More of an introduction to the study programme itself and the curriculum 



 nej 

 ligesom den gjorde 
 njaarghh 
 lidt korter oplæg i festsalen 
 Lidt mindre ventetid. 

Navneskilte skal være obligatorisk mindst den første uge. 

 Better preparation from the teachers 
 It's fine as it is. Maybe a trip around the city, showing around, some main attractions organized by 

the university would be nice 
 Please don't put 90 people into a room without any audio equipment.  

As a student sitting in the back of the room I couldn't hear anything - this happened at IT tech, and 
even after complaining remain without a change. We are talking about 3 weeks. 

 bedre planlægning 
 Nej, jeg synes egentlig det gik meget godt. Det er svært at komme på noget som skal ændres, da 

der jo er super meget info som skal gives i forvejen.  
 Mere information og rustur!!  
 Nej 
 nej 

 En form for rus arrangement. Det virkede meget tørt og informativt. Det ville være super hvis man 

fik tildelt nogle tutorere (ældre studerende), som kunne snakke om studiet. En form for fælles 
aktivitet med de andre studerende ved ugens slutning (fest etc.) 

 generally more info and more control over what happens in the days to come, dont put students in 
the grib from previos business 

 Nej 
 Ingen idé 
 No suggestions. 

 tilknytte nogle "rus vejledere" 
 På samme måde 

vi kunne godt have brugt en weekend sammen med sine nye studerende 
 Jeg synes at der skal gøres meget mere ud af det sociale den første dag, og så vente med de mere 

faglige emner til de andre dage. Vi legede en kort leg i vores klasser, men jeg anede ikke hvad folk 
hed efter den leg, eller hvorfor de havde valgt dette studie- det havde været en god måde at bløde 

stemningen op på, at man kom lidt nærmere sine medstuderende. Lærene snakkede meget, det 
synes jeg kunne vente, så man første dag fokuserede mere på sjove arrangementer der skulle 
bløde folk op, og få de studerende nærmere hinanden. 

 Jeg kunne ikke finde rundt i noget, og anede ingen ting.  
Det kunne være en hjælp, hvis I havde delt os mere op. 

 Lyden for folk der sad bagerst var ikke så god, så måske at udnytte plads og lyd bedre næste gang 
ville hjælpe for dem der sad bagerst. 

 Der kunne godt være lidt mere teambuilding øvelser sammen i klassen 
 Jeg synes, at der brud være fællesaktiviteter, så folk kunne lære hinanden at kende. 
 Det kunne være en idé, hvis man planlagde det i stedet for at have 35 elever, der skal sidde i et 

lokale og vente på, der sker noget. 
Det kunne også have været fint, hvis man lavede noget for at folk skulle lære hinanden at kende. 

 ved ikke 
 Nej 

 Lidt mere velorganiseret. Jeg manglede også lidt at der var mere fokus på de enkelte hold hver for 
sig og ikke alle designteknologerne. Sådan så man også kunne få styr på, hvad de enkelte på ens 
hold hed osv.  

 Mere øl 
 The first day could be longer, for example from 8:30 to 13:00. And I would recomend more 

activities that helped to know each other. 

 Skilte opmærkning af hvor man skal møde, (Vi fik en mail hvor der stod be skulle mødes ved 
Kantine, og da vi kom stod der vi var blevet rykken, det stod hvilket lokale, men ikke hvor det 
lokale var) så det kunne have været rar, hvis der var en retnings opmærkning. 

 Nej, jeg er desværre ikke så kreativ. 
 nej 
 Systemet med, at man fik et nummer og skulle sætte sig på en stol med samme nummer fungerede 

godt. Men det så ikke ud til, at der var noget system i, hvor de forskellige numre var i forhold til 

hinanden. 



 

 
 nej 
 I am pleased with how the intro day was organised. 
 Jeg synes at programmet er veltilrettelagt og fint organiseret. Overgik mine forventninger. 
 Synes det var rigtig fint, ingen forbedringer herfra 

 Der skal være nogle flere aktiviteter, som får de studerende til at arbejde sammen og lære 
hinanden at kende. Det kan enten ske via seriøse eller useriøse opgaver og eller små lege. Dette vil 
give dem en bedre introduktion og opbygge et godt kammeratskab og studieliv.  

 Det ville have været rart, at man havde talt med med de andre studerende på mit hold. Vi skulle 
interviewe hinaden to og to - og efterfølgende fremlægge det for holdet. De første to uger var der 
ingenting arrangeret for at lære de medstuderende at kende. 

Det ville have været rart med nogle dage med forskellige småopgaver i forskellige grupper, så man 
fik talt med at så mange som muligt. 

 På samme måde som sidst dvs intro til uddannelsen generelt set med en masse nyttige 
informationer 

 no 
 Mere gruppe arbejde, så man lærer sine klassekammerater bedre at kende hurtiger.  

 Det er fint at underviserne præsenterer sig, og fortæller lidt om deres speciale. 

Det ville være sjovt at høre fra tidligere studerende hvad de har brugt uddannelsen til og hvad de 
har lavet efter eksamen. 

 Dagen var meget uorganiseret, lang ventetid, og forkerte aftale med it mm.  
 Nej 
 Jeg syntes intruduktionen var meget langtrukken og gjorde at man næsten faldt lidt i søvn.... 
 Eventuelt kunne klasseopdeling på en bestemt linje foregå før man faktisk kommer op til den sal 

man skal være på sådan, at man ser hvilkan klasse man er i. (Tavlen hvor inddelingen stod var ikke 

særlig synlig og malplaceret, der var mange der gik ind i den forkerte klasse) 
 use methods for making the students open to everyone and talking, not with groups of 50,60,70+ 

people 
 Everything was fine but one of the presentations was a bit too descriptive and not really interesting 
 no 
 Der må gerne være nogle frivillige tutorer der evt. kunne lave nogle teambuilding aktiviteter for 

eleverne. Dette behøves nødvendigvis ikke blive lagt i skoletiden, men evt. en rusdag hvor både 
tutorer og elever kan lære hinanden bedre at kende. 

 Holdene skal deles op med det samme og der skal laves team-building både internt på holdet og på 

tværs af holdene.  
Det vil give et bedre kendskab til signe medstuderende, og åbne op for kommunikation meget 
hurtigere end hvordan det ellers foregik. 

 .. 

 Mere fokus på at de studerende lærer deres medstuderende at kende, specielt dem de skal gå i 
klasse med 

 The introduction day was nothing but practical information. In my opinion the best way to have an 
introduction day would be to do some team building activities and end up with a party in the 
evening. 
I'd prefer to just go straight on with the study rather than having to days of 3 hours practical 
information. But of course the most preferred solution would be team building followed by a party.  

 Bedre etableret socialearrangementer planlagt af studerende. 
 nej 
 øvelser til at skabe sammenhold/introducere folk til hinanden. 
 aner det ikke, var til optagelses samtale på den pågældene dag 
 op i tempo. cc brugte alt for lang tid til at snakke om sig selv. måske kunne man lave en lille, studie 

relateret leg. 

 Jeg synes studiestarten var fin, men da jeg havde gået på KEA før, var der meget info jeg kendte 
til, og derfor er det svært at have et nuanceret billede af dagen. 

 RUS TUR 
 Navne. Hvis ikke en leg så i det mindste en liste eller høre dem. Jeg bliver ved at finde nye navne 

og glemme dem. Lectio bruger en liste over klassen med billeder ved hæftet. Derfra kan man lære 
navne hurtigt. Selv studerende jeg har tale meget med aner jeg ikke hvad hedder 

 En rustur...  

Evt et arrangement allerede første dag i stedet for først i slutningen af ugen. 



 Synes den første studiedag dette år gik meget fint og var meget velorganiseret, hvor lærerene 

fremlagde og præsenterede sig selv, uddannelsen og KEA meget fint, så man fik et godt 
præsentation af det hele. Det skal bare være det samme næse år, dog med lidt mindre irrelavante 
informationer på én gang.  

 no 
 Jeg synes der skulle have været lidt mindre information omkring alt og lidt mere overskuelighed. 

Sådan så man kunne gå lidt dybere med information de næste dage, så der var mere tid til at hilse 
på de andre nye studerende.  

 Jeg synes der manglede nogle sjove lege eller arraegementer såsom rustur, til at ryste hele 
årgangen sammen. Det kunne være en god ide til næste år.  

 Lidt mere organiseret 
 På samme måde... 

 dagen er bare meget information, måske om man kunne korte det ned?  
mange sagde også at det meste var blevet sagt til informations mødet inden studiestart 

 Jeg synes helt sikker ikke,at alle nye elever mødes til en øl. Man bør lave nogle sociale lege 
sammen med sine linje. Jeg anede ikke hvem jeg skulle sætte mig medtil ølen, så man virkelig ikke 
havde hilst på særlig mange mennesker i introen. Man havde kun lige sagt hej til demman sad ved 
siden af.  Det kunne være hyggeligt med lidt ala rusintro,da jeg virkelig følte at det manglede i 

starten. Jeg siger ikke at det skal være med alkohol,men giv rammerne for at ens linje kunne 

mødes et sted efter skole. derved vil flere gå derhen. man blev væk fra folk fra ens linje ude 
igården. der var alt for mange mennesker! 

 En navnerunde (selvom det tager lang tid) i klassen ville være rart. Jeg ved stadig ikke hvad 30% 
af mine medstuderende hedder. De øvelser vi skulle lave for at lære hinanden og kende fungerede 
ikke.  

 Faktisk vil jeg ikke ændre på noget for jeg synes der var ret så godt styr på tingene. 
 We were wasting time on trying to find rooms in the school, because you forget the locations 

anyway later. So i think thats unecessary, because you can learn easily them by yourself or you can 
always ask somebody in the school. Also the name tags were useless, because everyone forgot to 
bring them to school. 

 lidt mere struktur 
 Flere sociale arrangementer.  
 næh, for næste år er jeg i studiepraktik :D 

 May easier to get to know the classmates from the first day. 
 

 Fokuser mere på hvilke ting man kan blive i denne uddannelse, mange unge har ingen ide om hvad 

de vil være og resten er stadig lidt i tvivl. 
Sæt et perspektiv om hvad man kan blive og giv nogle eksempler (gerne store, steve jobs) så de 
kan se hvad denne uddannelse byder :) 

 Øl er altid en god icebreaker ;-)  

 I think that introduction day was just fine. 
 aonjdsasoådn 
 mere velorganiseret og flere rystesammen arangementer. 
 Mere socialt introforløb  
 Måske give noget mere information omkring hvad man ville få brug for under studiet.  

F.eks. studiebøger. Vi fandt først ud af de forskellige studiebøger i slutningen af introugerne. Kunne 
være dejligt at vide alle bøgerne inden studiestart. 

 Måske en bedre ide at man laver en slags temabuilding i klasserne, så man ikke bare sidder hele 
dagen og ser på powerpoints, og så når dagen er slut så kender man i virkeligheden ikke sine 
medstuderende ret meget bedre. 

 form groups on intro day, to take care of simple tasks´s . 
 No it was nice, maybe let international students know if they're in the study program more than 

week before it starts.  

 In my opinion, during the first day/week, we could be told about the grading system, the holidays 
and when the international student could go back for some days, as I am still not so aware of this.  

 Mange af de andre studerende var på Brus(Tapperiet ved siden af KEA) efter deres første dag og få 
øl. Vi blev bare sendt hjem. Så der var ikke rigtig mulighed for at blive rystet sammen. Det var lidt 
ærgeligt. Så flere studieaktiviteter. Måske sætte en af de første dage af til det i stedet for at vi bare 
sat i undervisning fra den 2. dag. 

 Ligesom i år. 

 
 



 Jeg tror måske på samme måde. det virkede til at fungere fint 

 The task when we had to find where everything is located was a bit messy. People wouldn't give the 
right directions when asked, usually just say "it's not here you should go there" and when one went 
'there' it wasn't the right spot. Happened several times. Also, the given 6mins for one place was not 
enough, concidering that one had to wonder around quite a bit to find the right spot. 
I knowticed that teachers were a bit uncerten about the things happening around and sometimes 

even looked lost. This doesn't gave any certanty for a student, in my opinion. Was is lack of 
management, or lack of communication? 
Another thing: Fronter. It's super bad that some students had to wait for a very long time to get the 
access.... 

 Alt er bedre end den nuværende måde. 
 mindre pres på de studerende fra første dag. men føler ikke der er nogen der vil hjælpe en, når det 

gang på gang bliver "kridtet op" at man selv er ansvarlig og det er ens egen skyld.... 
 Flere sociale aktiviteter. Evt. rustur. 
 Der var ikke megen interaktion mellem de nye studiekammerater. 

måske man skulle lave nogle sociale sammenrystningsøvelser elelr lignende 
en bedre koordinering mellem lærerne som kom og forklarede om deres fag. 
den ene virkede som om han ikke helt var forberedt. 

og så var det jo så ikke lige på den første dag, men ham der direktøren Jesper der kom rundt til alle 

klasser, han lød virkelig træt af opgaven og det var ikke særligt informativt, måske han skulle lave 
en video i stedet hvor han havde lidt mere energi i stedet for at slide sålerne tynde. 
  
Der manglede måske noget rundvisning på studiestedet. vi fik kun at vide hvor vores lokale var, og 
så lige en kort vejvisning over til lygten 16 hvor der skulle tages studiekort fotos. 
Men tilgængæld var lærerne flinke og hjælpsomme, hvilket var rigtig positivt. 

 Like this year's, because it was great! :) 

 No. I am still a bit confused in KEA. There were so many information that I can't remember 
everything. So many new programs. It is very hard to manage them all. 

 Første dag var god, men en helt uge med introduktion var i overkanten. Man er spændt på at 
komme igang, og vil enormt gerne lære noget fra start - og vi var først rigtigt igang sent inde i uge 
2. 

 In i klasserne kunne det være godt at have nogne navne lege hvor klassen kommer rigtigt godt til 

at kende hinanden og deres navner. 
 Gerne lidt flere sociale aktiviteter, så man lærer sine nye klassekammerater at kende (jeg kender 

stadig ikke alle i klassen, og det er svært at snakke med nogle nye personer hver dag).  

 no 
 * Better class management (less people in one classroom, better communication) 
 Jeg synes det skulle være præcis det samme.  
 Evt. lave nogle navnelege, noget sjovt så man kan have det lidt sjovt på en førstedag. 

 Det var alt  for tungt de første studiedage, og jeg synes at det kunne være meget bedre hvis man 
fik lov til at kende sine studiekamerater bedre at kende, da man nærmest er helt alene de første 
dage. 

 i wasn't attending at introduction day 
 It was planned good in sense of time frame, maybe could even make it shorter for next year :) 
 at folk der aldrig havde studeret på kea før kunne få et ekstra intro arrangement omkring skolens 

lokaler, rum, muligheder, finde vej og fronter...  

Ting som os, der havde studeret på kea før, vidste! 
 Jeg synes, at der manglede en rystesammen dag/rustur. Vi lærte kun en brøkdel af klassen at 

kende gennem to grupper på to introdage. Det synes jeg ikke var fyldelstgørende nok, da man ikke 
kendte de 30 sidste i klassen - eller var blevet introduceret til deres navne.  

 - Foresæt idéen med at der er social arrangement efter skole, så man møder hinanden over en 
øl/drink - det skaber fællesskab og ro i maven (efter en første dag) 

 Måske ikke så meget information. De første dage på KEA virker altid som sådan nogle 
"skræmmedage" hvor man virkelig får af vide at det bliver RIGTIG hårdt og svært at nå alt og 
umuligt at have studiejob mm.  
Det synes jeg er lidt ærgeligt.  

 Nej 
 Flere introdage (vi havde kun 2, og det var meget lidt, da man overhovedet ikke kunne nå at få en 

fornemmelse af hvem sine klassekammerater var) 

 A suggestion could be to organize an inter-course event where different students from 
different specialisations could meet with the purpose of networking. 



 Ordentlig vejvisning til lokalerne! Når man aldrig har været på skolen aner man ikke hvor 

"konferencesalen ligger. De ansatte på biblioteket vidste det ikke engang.  
En hurtog introduktion i klassen ville også være godt. Det havde vi overhovedet intet af på mit 
hold! 

 Mere hvor man lærer hinanden at kende, hvem er vi som personer?  
 Get students to stand up in front of the class and introduce themselves; say your names, where you 

are from and why you chose the course (your aspirations etc). 
Only because, I still don't know all the names of my peers or where they come from. 

 The teacher should get a lot more information from the higher up. Because all the students have a 
lots of questions about e.g. vacations an so on and I'm pretty sure they meet all these questions 
everytime new students start at KEA. And that is quit bad about KEA. The students NEVER receive 
information before time. Always in last minute... 

 Alt for meget ventetid. Vi sad ofte bare og ventede på hvad der skulle ske.. meget lange dage og 
meget uinterressant 

 Same procedure:) 
 I think introduction day was amazing and really well planned 
 Der må gerne være nogle introlege i klassen, navnelege, lær-hinanden-at-kende-lege mv.  
 Der skulle være lidt mere intro og evt. lidt intro arrangementer så man kan lærer hinanden lidt 

bedre at kende. Istedet for at man bare starter ud lige på og hårdt, uden at kende nogle  

 Jeg synes deb forløb som den skulle. God mængde information og alligevel tid til at møde sine 
medstuderende.  

 Der var en lang introduktion af vores undervisere, men slet ingen af vores medstuderende - ikke 
engang en navnerunde. Jeg ved stadig ikke, hvad over halvdelen af mine holdkammerater hedder. 
Jeg ville gerne have haft, at alle lige stillede sig op og fortalte kort om sig selv, ikke bare 
underviserne. 

 Maybe play some introduction games? Like to do some tasks around the city or School. 

 Mere interaktion de nye elever imellem. Jeg fik snakket med max 4 mennesker fra min klasse på 44 
elever. (fordi vi blev inddelt i grupper) 

 Mere ruske-sammen. Især på PBA, hvor mange kender hinanden i forvejen. Der er det svært, 
når man ikke kender nogen, fordi dem som kender hinanden går automatisk sammen! 

 Mere social og ikke i et klasselokale. Det bliver hurtigt meget kedeligt st få oplæg om din 
uddannelse og kravene fra den. Start ud med at introducere individet og giv plads til dialog mellem 

eleverJeg synes helt klart at der manglede mere intro i klassen, som fællesklasse. Det var fint, at vi 
blev delt ud i små grupper, men kender stadig ikke halvdelen af navnene på alle i klassen, så kunne 
være fint, at man lavede små præsentationer af sig selv eller hinanden, så man havde en chance 

for at vide, hvad folk havde lavet før og hvad de hed. 
 I think a reminder of the details, such as location (building, floor, room) and hour of meeting will be 

helpful to be send one day before, via e-mail or sms.  
 Nej 

 Nope 
 More concreat information given to teachers, so that they can answer any questions asked by 

students. 
 no



Hvordan oplevede du de første uger på din uddannelse? I hvor høj grad er 
du enig eller uenig i følgende udsagn. 

 

 
 
 
Filter: Programområde = [Byg] 

 



Filter: Programområde = [Design] 

 
 
 
Filter: Programområde = [Digital] 

 



Filter: Programområde = [Teknik] 

 

 



 

Har du forslag til, hvordan studiestarten skal forløbe næste år? 
(Skriv gerne flere forslag)  
 
 

 No 
 no 

 No. It went really good. 
 No suggestions. 
 Det er fint med mange praktiske informationer de første dage, men vi lærte slet ikke hinanden at 

kende; med kun én (kedelig) navneleg, får man altså ikke et indtryk af hvem ens medstuderende 
er.  

 De praktiske information skal ikke komme som en kæmpe bunke i starten, da man hurtigt glemmer 
det, da vi fik så meget. 

Jeg vil sige at man kan sige lidt om det hele i starten, og så uddybe det efter hånden, over 1-2 
uger måske. For man er blevet træt i hovedet og husker ikke hvad der blev sagt, når man har hørt 
på det 4 timer i streg, den pågældende dag. 

 Perhaps a good idea would be to make an estimate of the total cost of the tools, applicantions and 
services that we would use during our studies so that students could have an idea how much they 
will spend so they can plan ahead more. 

 I don't have any suggestions as I haven't experience the intro week. 
 Det ville være dejligt, hvis der blev indlagt en guidet rundtur.  
 mere rystesammen  
 Set up the speakers so everyone can hear properly or divide such a big class in two groups. 
 I think in general there was a lack of structure. It was bit confusing not exactley knowing when, 

where or what we were to do. A lot of good things were presented to us during the introduction 
stage but I would have gained a lot more from it if there had been more of a structure to the 

program.    
 Der skal helt sikkert være meget mere "teambuiling" i klasserne! Flere "lege" så man kan lære sin 

klasse at kende bedre - eller hvertfald en del af den. Det har helt sikkert været en kæmpe mangel i 
år. 

 Giv os tutorer og akavede lege :)) 
 Alt var fint, der kunne bare godt være lidt mere fokus på det sociale. Det er vigtig fordi det tit er 

det der for folk igennem de svære tider på studiet! 

 Lidt mere rysten sammen i de hold man ender på. Der er ikke meget tid til at lære hinanden at 
kende når man er begyndt. 

 Der er mange emner man skal lære, og meget hurtigt. Det virker hurtigt en smule rodet når man 
den ene dag har det ene emne, og dagen efter noget helt andet. Føler iøvrigt også der er for mange 
små opgaver hver dag, hellere lidt større projekter istedet for 1-2 opgaver dagligt og sidst men ikke 
mindst, hvorfor er der opgaver i hver eneste weekend? Vi fik at vide at i prøver så vidt muligt at 

ikke give os ''lektier'' for i weekenden, Men ikke en eneste weekend til nu, uden opgaver. Men 
overordnet set, kan jeg smadder godt lide det, men måske lidt mere en rød tråd mellem tingene 
ville være rart 

 Lav et konkret introforløb, med fokus på det sociale og de kerneelementer som uddannelsen drejer 
sig om. Lav en rustur, få tutore ind. Gør det sjovt at starte - gør det spændende. 
.. og brug for alt i verden den tid der er på en dag! Det er absurd at havde undervisning 8.30-9.30, 
pause 9.30-10.30 og så undervisning igen 10.30-11.30 på Tredje dag! Så tager man lige og bruger 

3 timer på sociale aktiviteter eller lign.  
 Maybe only 1 game regarding the "get to know others name and where you are from" 
 fortælle lidt mere om hvad man kommer til at arbejde med(program), men også hvilke opgaver 

man har 

 Nope 
 Nei..... 
 Sætte flere piger sammen i klassen. Hellere flere i hver end få i alle. 

 Altså mere is og kage.  
 Mere socialtorienteret.  

Noget navneleg eller noget som gør at de studerende hurtigt kommer til at lære hinanden at 
kende.  
 
 



 Ja! 

 damer? 
 Man skal lære hinanden bedre at kende i klasserne. For mig er min klasse fuldstændig ukendt, og 

kan ikke ret mange navne pga der kun var fokus på værdikædeteamsne. Der skal være meget 
mindre fokus på dem. Det kunne være godt med nogle 'ældre' studerende til at vejlede, rådgive og 
bare være der til at supplere lærerne.  

 Ikke rigtig 
 Der burde være en KEA-rusfest, hvor førsteårselever bliver godt sammenrustet. Ydermere kunne 

der godt være en tutor-ordning til at hjælpe de nye elever. 
 Intro projektet skal være mere planlagt, og lærene skal kommunikere mere sammen 
 ~NA 
 nej 

 nej 
 Would be nice to have a plan of where the printers are located in the campus 
 på samme måde..... 
 Jeg synes at det fungere okay i år.  
 Mere kendskab til fronter. Vise hvordan man finder sit skema  
 et kort til de nye. 

 Nej ikke lige foreløbig. 

 well, not an idea 
 mere fokus på at lære andre elever at kende fra holdene 
 nej 
 No suggetions. 
 More activities for international students to be organised by KEA as to introduce KEA students from 

different courses to come to together and get to know each other. 
 Shorter  

 Internettet skal fungere. Det tog flere uger før vi fik adgang til KEA netværket, udover Public. 
Flere informationer om muligheder for arbejde og videreuddannelse. 

 Nej 
 Det var godt  
 se tidligere svar. 
 intro ugen var det eneste, der var tilfredstillende. 

studiestart ugen: man bør ikke aflevere nogen opgaver den første uge. Underviserne bør ikke være 
arrogante og snobbet 

 Not a part of it so can't say anything about it 

 Jeg ved stadig ikke hvordan jeg får office 365, det gad jeg godt have været informeret om så jeg 
ikke skal bakse med det nu.  

 Nej. 
 ... 

 Nej, det er fint  
 RUS-tur 
 Mere socialt samvær mellem klasserne i stedet for kun ens egen.  
 nej 
 Lav rustur i første weekend og generelt lav flere sociale arrangementer i de første uger. 
 Bare ikke en opgave, hvorefter de bare bliver ladt til sig selv, lav noget lidt varierende.  
 Jeg ville gerne, hvis man havde haft bare en enkelt dag i den enkelte klasse, så man var blevet 

præsenteret for dem man går sammen med, og ikke blot ens teamgruppe.  
Jeg ville også gerne have haft bare en enkelt dag med speciale klassen.   
To timer, eller mindre, til de to forskellige ting er ikke nok til at danne et ordentligt overblik synes 
jeg. 

 Everythink looked perfect this year. I don't have any suggestions 
 samme som i år 

 NO 
 no 
 No. 
 Introduktion og rundvisning skal fortages af elever på andet eller sidste semester. 

Der skal være bedre introduktion til hvad skolen kan tilbude af værksteder osv. og hvor disse kan 
findes. 
KEAlab skla introduceres bedre. 

 



 bedre basis grundlag for samarbejde med rystesammen aktivitet. -Som man gør på så mange 

andre videregående uddannelser. 
 Det vigtigt at fortælle at de første par uger er dækket med meget tung undervisning og at folk vil få 

et chok over sværhedsgraden af infomation, men at det nok skal gå når man kommer ind i det. 
 nej 
 Ville være bedre hvis fronter er up and running når studiet starter 

 More info on job prospects 
 Mere festlig, det kan ikke passe at erhvervs akadami uddannelserne bliver udelukket fra Kea's 

aktiviteter  
 A lot of our teachers seemed to be new, and there was a lot of confusion to begin with.  
 Ja studiet må gerne være mere begynder-venligt!!!! 
 nej 

 Lav en fagplan + studieordning for 2016 
 nej i gjorde det godt 
 De fælles oplæg skal helt klart ligge om formiddagen, det ene oplæg lå om eftermiddaggen, og der 

var et par der så ikke synes det virkede så relevant, og derfor tog hjem, sevom det var rigtig 
interresant. 
Der kan godt være flere "lær hinanden at kende"-lege, hvor man sidder på tomands hånd eller i 

små grupper, i stedet for altid med hele klassen.  

RUS orienteringsløbet i gården, er super fedt! 
 nej 
 ingen forslag 
 Nej 
 Samme som i år, ville være fint. 
 Nej  
 Mere fokus på diverse IT-systemer. 

Mere fokus på hvem DSR er, og hvad de laver. 
 der er et stort behov for at tilmelding til extern KEA fest foregår mere organiseret så alle der ønsker 

at komme ind og har tilmeldt sig faktisk kan komm ind og ikke bliver afvist i døren. den del var 
mangel fuld i år...... 

 skær taletiden for studievejlederen, bibilioteket og udlands afdelingen ned. deres budskab var klart 
og kunne være klaret på den halve tid (måske) :) 

Det er både meget rart at der ikke er så højt niveau i starten, men det er også demotiverende hvis 
det er sådan over en længere periode. måske kunne man godt geare op lidt hurtigere 

 som denne gang? med måske andet end bare sukker til morgenmaden  

 nej 
 Ingen kommentar 
 respectfuldt 
 God ide med et et lille projekt dog skal der være mere fokus på at klassen skal lære hinanden at 

kende. Der skal være mere faste rammer for selve præsentationen af projektet men stadig de løse 
rammer under projektet.  

 nej 
 First week: intro, rus tour, telling the students what computer to buy 

second week: have the laptop ready and start doing revit. 
 
First week should mainly be intro week 

 igen flere sociale aktiviter og mere egentligt studierelateret. kom hurtigere ud i studiegrupper, lad 
være med at bruge tid på for forklare os ting, der enten er indlysende eller som allerede er forklaret 
på fronter. 
vi brugte 3 timer på at forberede på at skulle i studiegrupper, det er simpelthen for fjollet. 

 nej 
 Til næste studenter fest skal man kunne komme ind uden at tildmelde sig til det + mange flere 

damer  
 Det er fint der er to klasserepræsentanter men jeg ANER ikke hvem de er. Møder stadig folk fra 

klassen som jeg aldrig har set før. 
 Mere info i god tid! 

virkede lettere kaotisk. 
 evt rus-tur/-dage 
 Bare være imødekommende 

 
 Det var fint med info, men det sociale haltede 



 Some technical problems with the technology in the classroom as well as the Fronter occurred. Due 

to this fact, some days were too confusing. 
 fun 
 Mere teambuilding 
 Prøv med en generalprøve.. 
 ved ikke endnu 

 den såkaldte forventningsafstemning der blev lavet i klassen, så sådan set fin nok, da vi alle blev 
engageret i det. 
Dog ville det have været fedt hvis der var målsætninger for hvert eneste semester. 
Stopprøven ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal læse op for at komme igennem 

 Nej 
 Struktur igen. Og få jeres håndværk og lokaler færdige inden start 

 Gerne i nogle mindre hold. Det er lidt voldsomt når man skal tilbringe 3 uger i et lokale med 90 
andre mennesker. Det er ikke altid lige fed undervisning underviserne kan lave.  

 Nej 
 * evt. start med kort introduktion til selve skolen og så begynd at arbejde med det sociale 
 A document with everything on would be great.  
 As mentioned before, more time on team activities and just a short and solid presentation on 

whatever we need to know. 

 En arrangeret rustur til at lære hinanden at kende hurtigere. 
 Rustur / introdage til at binde klassen sammen, mere fokus, mindre løs skole 
 no 
 Maybe on the first couple of days, there could be some intro for the class so they could get to know 

eachother better and also their teachers.  
  
A lot of the teachers also talked about what we had to know for the further semesters, and it would 

have been nice if they talked about the 1 semester and what we could expect from it. 
 Not really. 
 Nej 
 Mere infomation, give et større kendskab til hvor og hvorledes kea er intresseret i at de studierne 

kommer godt igang og ind i et godt studie milijø 
 Nej 

 Få styr på it-systemet - og indret Fronter således, at man kan finde sine undervisningsmaterialer 
uden at skulle lede i en uendelighed efter dem i alle de tilgængelige mapper. 

 Nej 

 you can just explain everything by saying,  
 informationsgraden, skal muligvis skæres ned, og fordeles en anelse mere dybdegående og mulig at 

lige få spist alt den information i et tempo så man kan huske det hele.  
 Der skal være styr på at der er en primærlærer til alle klasser. Færre navnelege, mere "lad os sætte 

os ud på græsset med en kop kaffe og snak med hinanden" 
 Picnic perioden skal være kortere 
 Nej, der har alt levet op til forventningerne . 
 Rus tur ville være en super god ide! 
 - 
 Nej 
 Færre elever. Få styr på jeres ting! Så man ikke kommer til intro festen og har skrevet sig op 2 

gange på nettet til at deltage, og at man så ikke bliver lukket ind!!!!!!!!!!! SPILD AF TID! 
 nej 
 Not really 
 strukturer de første par dage, eller den første uge. 

at man lærer hinanden at kende, at der er noget at bruge tiden på, i stedet for at høre en lære 
padle i 3 dage. 

 Kortere forløb og endelig tænke på dem der sidder på de baggerste rækker da lyden ikke når helt 
der til. Lavt talende lære og mumlen er ikke nemt at forstå 

 På samme måde som i år.  
 Fedt at lære alle fra de andre klasser at kende også, men mere fokus på egen klasse også, plus 

fokus på sociale aktiviteter efter "skoletid" fx drik en øl, spil spil etc. 
 Jeg synes at man skal planlægge fronter-intro til den første dag og så en større introduktion af 

lærer, inddeling i klasser og flere sociale aktiviteter 

 Nej 



 bedre og mere organiseret.  

som studernede står man tilbage med fornemmelsen af at ingen ansatte på kea har styr på 
praktiske ting. meget dårlig info om ret mange ting 

 Just the same as I rode before  
 Nej, det var fint. 
 Som sagt flere dage med navneskilt, da det virkelig hjælper på at lærer folks navne... 

 The should be a week before study start to help international students and guide them in how to get 
residence permit and CPR, etc.  
I turned to the administration and got no help.. 

 nej tænker i rammer flertallet meget godt 
 som i år 
 niksen biksen karen blixen 

 Mindre ventetid 
 nope 
 I didn't like the fact that mainly technical equipment wasn't ready. Computers, development kits, 

passive components... Nothing was ready. 
 We had to wait 30-120 minutes until the education has started. 

On the other hand Management teachers did a good job. 

 Nej, Jeg synes de første uger forløb fint.  

 Det vil være dejligt at starte med nogle små eksempler. Da man ikke har el-faglig viden 
 Nej 
 Nej 
 I hvilken sammenhæng? for de nye studerende eller for os some studerende? 
 No suggestions. 
 Jeg synes helt klart at studiestartsugen skal strukturerers bedre. Der var enormt meget ventetid 

og lyttetid hvor underviserene snakkede (forsøgte at få mikrofoner eller it til at virke). En dag 

havde vi 2 timers ventetid hvor vi traskede trætte rundt og ventede på at vi skulle mødes til noget 
præmieoverrækkelse, for til sidst at få en besked fra én i vores værdikæde, at lærerne havde sendt 
folk hjem. Det var mildest talt frustrerende planlagt, da det havde været en lang dag, og man skulle 
have struktureret tiden bedre. Jeg synes også at den halve time hver morgen der var planlagt til 
spørgsmål var overflødig, idet de fleste stadig følte sig usikre, og man ikke havde lyst til at række 
hånden op foran 100 fremmede ansigter endnu, med ris eller ros. Derfor gik den halve time ofte 

med ventetid igen. 
Det kunne være dejligt med et meget større fokus på at ryste folk sammen, gennem sociale lege og 
arrangementer- evt. ved at anvende tutorer fra 2. års eleverne. På den måde havde lærerene 

ansvaret for det faglige, og hver gang der var ventetid (samt evt. hele første og sidste dag), så tog 
tutorne over, og tog de nye studerende i hånden ift. det sociale. Bl.a. sørge for at man ikke kun 
lærte sin værdikæde at kende, men også havde nogle tutorhold der eks. spiste frokost sammen den 
første uge, kunne stille tutoren spørgsmål ift livet på KEA osv. 

 Nej 
 Rustur!! Jeg har tidligere gået på en anden uddannelse og der var en rustur som gav rigtig meget. 

Det giver utrolig meget sammenhold til at starte med  . 
 Gør op med noget af spildtiden. Studiestarten var vildt kedelig. 
 ved ikke 
 Lidt mere fokus på at lære navnene i ens klasse. Lidt "ryste sammen" ting i introugen. Behøver ikke 

være noget vildt og voldsomt, men kunne være et par timer, hvor man lavede noget fælles 

 Mere øl 
 No 
 Nej, jeg er ikke så kreativ. 
 nej 
 I am pleased with how the introduction was organised. 
 Teambuildingøvelser med de andre studerende på holdet. Det ville have været rigtig godt! 

 Har ingen forslag, men  oplevede den første uge som meget "tung" vi fik ikke andet end 
informationer, hvor man måske gerne ville danne relationer til lærer og medstuderende i stedet.  

 Intro med en masse nyttige informationer 
 no 
 Måske lidt mindre information, jeg kan alligevel ikke huske halvdelen. Ved selvfølgelig godt, at det 

sikkert kun er den nødvendige vi har fået.  
 Mere info om muligheder efter studiet. 

 1-2 dage  



 Dummy proof placering af den tavle klasseopdelingen står på/elektronisk fordeling/få det af vide 

tidligere 
 It was really great, keep up he good work! 
 no 
 Mere teambuilding. 
 ... 

 It's good to have some practical information. But don't just go straight into it. It could have been 
done easily in just one of the two intro days. 
I think it could be a good idea to look at some of the universities way of doing it. There it is the 
older students that are responsible for activities for the new students.  
I also think that one of the intro days should be mixed with other students from different courses. 
That would help create a study environment that is not limited to the people in your own class.  

 nej 
 der er alt for meget spildtid og alt for lidt struktur. det er umuligt ikke at føle at man spilder tiden 
 Jeg synes der skal være bedre info om de forskellige faciliteter og værksteder. Efter over to år på 

kea er jeg stadig ikke sikker på hvad man har mulighed for på de forskellige kea afdelinger. F.eks. 
er vi på Guldbergsgade ikke blevet oplyst om at man på lygten kan låne kamera udstyr. Hvilket 
kunne have været fordelagtigt når man har gået på design linjen, og ofte skulle dokumentere sine 

design via Photoshoots. 

 RUS TUR 
 Flere arrangementer så man lærer sine klassekammerater bedre at kende. 
 Mere overskuelighed i forhold til information og mere socialt.  
 På samme måde 
 I was not during the introduction week, so I did not know what was happening there, so it would be 

nice to get some information on Fronter (or at least schedule) what topics were covered and what 
was going on 

 møde ældre elever, lave lege, eller rammer for ar kunne mødes. fx tirsdag mødes design 
teklogoerne til hygge i kantinen området., onsdag mødes e-design til hygge nedei kantineområdet 
ovs. sæt regne nogle rammer også vil ny studenterne meget gerne bakke op! 

 Noget hen ad det samme som i år men lærerne må gerne være mere tilgængelige. 
 Waste less time on one subject, we can download the necessary apps at home, so theres no point 

to waste 40mins in classroom doing nothing and waiting for everyone to install applications. Also 

the different applications should be presented evenly, like we had a lot of electronics lessons, but 
little networking and server classes. 

 der skal sendes et intro brev til studerende som er optaget efter ansøgningsfrist  

 Nej. 
 tja, den må gerne være ligesom i år 
 Getting to know the school and what to do by older students. 
 Der skal være en introtur. Det med at vi kun havde navne leg de første to dage, var virkelig en 

joke  
 Der var mange problemer med alt fra elektronik til hjemmesiden (Fronter), de første par uger, og vi 

oplever stadig strømproblemer ude på lygten 37. 
Det er muligt, at det er en uheldig situation, men der gik 2-2,5 uge før, at vi studerende kunne se 
indhold på Fronter tilrettet os.  
Dette synes jeg virker pinligt taget uddannelsen i betragtning. 
Dvs. dette skal være i orden inden eventuelle nye elever starter. 

Udover dette uheldige scenarie, er jeg umiddelbart tilfreds med det hele. 
 Alle de praktisek informationer om uddannelsen var der styr på, men jeg savnede mere socialt 

intro-forløb - ikke som i en uges intro-forløb men måske en enkelt dag med at lære sin klasse bedre 
at kende 

 Måske give noget mere information omkring hvad man ville få brug for under studiet.  
F.eks. studiebøger. Vi fandt først ud af de forskellige studiebøger i slutningen af introugerne. Kunne 

være dejligt at vide alle bøgerne inden studiestart. 
 Træk inspiration fra universiteterne såsom DTU og KU (jeg har selv gået på DTU) Der er den første 

en ryste sammen uge hvor man lærer sine medstuderene at kende, skaber netværk og samtidigt 
lærer en del om studiet. Det hele foregår normalt i en spejderhytte eller hvad der nu giover mening. 
Der er alkohol til dem der vil og derved lærer man ærligt talt hinanden meget bedre.  

 Yes more group work, just simple taks,, for instacne setting groups/teams up for downloading 
software etc. 

doesn´t matter what work you do in the groups, just that the group work starts.. 



also, less talk about what we should be able to do in 7th semester, or when we are done, but more 

fokus on the problems at hand, and the skills we need to have for this semester. 
 I came in late, so I'm not sure what happend before I arrived but I´m having trouble because I 

could not manage to get to the intro week.  
 Lav noget så vi bliver rystet sammen. Måske mere synlige tutorer. Del os ind på vores hold og lav 

nogle opgaver, eller sæt nogle tutorer til at finde på noget. 

 På samme måde 
 En bedre introuge, for at få klassen sammen. 
 lidt mere vægt på at møde ens medstuderende istedet for kun at se ppt om, hvor mange der bliver 

smidt ud 
 jeg syntes der skal være lidt social interaktion mellem de studerende, så folk ikke bare sidder som 

ensomme blanke ansigter. 

det kunne være godt så denvej igennem at få inkluderet flest mulige. 
her kunne man godt overveje noget i retning af en RUS tur og ikke bare en fest, som 
sammenrystnings aktivitet. 

 Slower a little bit. There were so many information in few days and we had to remember 
everything. Thats too much in my opinion. Should be started a little earlier even we haven't started 
our studies. KEA should introduce with programes earlier. To inform before studies what programs 

we have to have. What books we need to have. we could save much more time for studying instead 

of installing all programs in class. 
 Hurtigere igang med udd., og mindre introduktion. 1½ uge var alt for meget information - og meget 

overlappede, eller var meget generelt. Biblioteket har bøgerne, og nogle kan man låne..... 30min. 
 Lidt bedre info omkring ugernes forløb og dagens forløb ift. undervisning, hvilke ting man skal have 

med i skole udover computer (frokost med eller ej, bøger, skriveredskaber) 
 nop 
 * Better prepared hardware for class exercises 

* Smaller classrooms 
 Jeg synes studiestartsprøven skulle afskaffes.  
 Nej 
 not really 

Jeg ville ønsket, mere detaljeret info om studiets intensitet (som jeg har fået efterfølgende forklaret 
skyldes pointsystemet). Særligt om den store tidspres fællesmodulet stiller, det ville hjælpe – 

specielt i forhold til gruppearbejde med at prioritere og planlægge. Endvidere mere info om hvor 
mange timer skal man estimere til hjemmearbejdet herunder projektarbejdet.  

 No. 

 Not really cause I agree that this year's intro was good 
 Merre fokus på at lære hinanden at kende. 
 Igen, mere ruske-sammen på holdene. Split dem op, som kender hinanden! 
 I wrote in the previous page 

 Nej 
 Nope 
 no 
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Har du forslag til, hvordan iNTROfesten kan blive bedre: 
(Skriv gerne flere forslag) 
 
 

 Ansætte flere folk til at stå bag baren. Der var alt for lang kø selvom der var to barer.  
 Maybe a theatrical comedy play? 

 Have something for newcomers before the whole thing. Maybe games or some kind of procedure to 
become a "Kea" student.  

 Flere bartendere 
 Flere barer. Der var (meget) kø tid ved hver bar på et hvilket som helst tidspunkt.  
 Få et bedre tilmeldingssystem, så folk der har tilmeldt sig IKKE bliver afvist i døren - på trods af, at 

de kunne fremvise studiekort. 
 - Mindre kø til baren.- Hold festen et sted der er lidt nemmere at komme hen til- Vi har 3 i min 

klasse som ikke kunne komme ind, selvom de havde tilmeldt sig. 
 Hurtigere personale i baren. Evt en bar mere udenfor, så man ikke skal vente i 40 minutter for at få 

en øl 

 Det var fint nok med introlegene, men der kunne måske findes på nogle sjovere, eller noget flere 
kunne være med i?Køen var absolut ikke optimal, der skal helt klart gøres noget ved til næste fest 
;) 

 Cheaper beer and drinks and way many more bartenders! The beer was too expensive and our 
group left at around 23.00 after waiting in a line which didn't move an inch for over an hour. Then 
we went to the other bar, but they were out of beer. So we just left downtown instead. We had 
more fun sitting outside KEA drinking beer. 

 Several of our classmates weren´t allowed into the party. They had already tried to accept the 
invitation on fronter but apparently it hadn´t gone through, which meant that they got send home 
again. I really think the organizers of this party should have thoght this through. They had their 

student cards with them, and still they wern´t allowed in. Several of the students who were sent 
home came from abroad. They might be new to this country trying to make connections, this party 
would have been a great way to achieve that, had they infact been let in.   

 - ikke så lang kø til arrangementet - de "aktiviteter" der var, var ikke så godt planlagt. - en bar 
mere, man stod nogle gange i kø en halv time.  - lokationen derimod, var spot on - dejligt at feste i 
smukke omgivelser.  

 Lav en kun for de nye og bagefter en for hele skolen  

 Det var rigtig fedt! 
 Bedre planlægning. Lav mindre fester for de forskellige uddannelser i stedet 
 1. Der skal bruges en bookingmetode som faktisk virker. Jeg havde tilmeldt mig, men tilmeldingen 

blev ikke registreret, så jeg var nødt til at gå hjem igen.2. Bedre lokaler. Lokalet var alt for stort.3. 
Man kunne evt. sørge for transport til festen. 

 Hvis der bliver ment, festen på docken, så kan næsten alt blive bedre. Absurd at stå i kø i mere end 

time, for at komme ind til en fest der kun er for KEA studerende, og brug check off lister istedet for. 
Baren var slet ikke studievenlige priser. 

 Der var alt for lang kø til baren, :) så flere bartendere! 
 havde styr på deltagelse listen 
 Flere bar og hyggeligere stemning  
 Bedre opstart 
 Det hele var lidt rodet, man kunne godt have lavet nogle aktiviteter, som gjorde at folk blev samlet 

og snakkede sammen. Derudover var det en god fest.  
 Der var rimelig varmt indenfor, hvilket også er fint nok, da vi havde mulighed for at gå udendørs, 

hvor der også var fine faciliteter.Men det var nærmeste umuligt at få noget at drikke, man skulle i 
hvert fald væbne sig med tålmodighed eller mase sig frem og hive fat i de stakkels bartendere, som 

også så hårdt pressede ud. Det skabte lidt dårlig stemning at den slags skete og nogle folk blev 
sure på hinanden, fordi at der blev skubbet og sprunget over, m.v.. Samtidigt kan man ikke just 
sige at priserne var studievenlige...Der kunne etableres en form for  smal gangrute op til baren, så 

man ikke oplevede det samme kaos.Nu ved jeg godt at der bliver spurgt om kritik, men jeg vil også 
lige give noget ros og sige at kønsopdelingen var fænomenal og at lokaliteten også var rigtig god! 
Stort plus for det! 

 Mindre kø til bar 
 Have flere til at registrere, så man ikke skal stå i kø i 1,5 time.  



 Baren var ikke i stand til at betjene festens gæster, derfor tog flere videre i byen, da det tog for 

lang tid at købe drinks til KEA-festen. 
 Få et bedre indmeldelsers system der kan læse navne der indeholder äöü osv. Havde godt nok et 

problem i døren!  
 Billigere bar. Det er studerende der kommer til festen 
 Flere bartendere!! (det tog 40 min at få en drink) bedre styr på musikken og indgangen skal være 

meget mere flydende. Der er ingen grund til at tjekke 2000 elever, når festen er gratis. 
 Mindre kø for at komme ind. 
 Nej 
 The Dinner at the campus y the first Intro party tasted good but would have been nice to been all 

seated at once.and to have more tables. it did not worth it the money for the experience 
 I kan starte med at lukke folk ind, og få jeres it system til at virker, så man ikke bliver ekskluderet 

fra festen fordin jeres it system ikke kan finde mit navn???? 
 nej 
 Måske flere bar eller lignende - man brugte meget tid i køen.  
 More and better bars. The ques were totally insane 
 Nej 
 Barpriserne og de forskellige drinks der tilbydes burde passe mere sammen. Priserne var dyre i 

forhold til hvad man fik. Det var på samme tid lidt komisk og en smule pinlig, at man selv blev 

pinlig berørt. Der skal selvfølgelig tjenes penge, men det var ikke passende i denne 
sammenhæng.Overgangene mellem legene og "alm. fest" kan godt fungere bedre og mere 
"smooth". Bare så man ikke tænker "hvad sker der nu?"-agtigt. Der var tidspunkter hvor slet ingen 
musik var, og ingen lege var igang heller. Evt. have noget mere dæmpet belysning, og så først når 
legene skal til at begynde, eller andet slags show, have mere belysning i lokalet. På den måde er 
det lidt hyggeligere til fest, og mere spændende til hvad end leg og show der måtte komme. 

 Somewhere inside the city i might say, i know some people went home earlier because they didn't 

know if they would be able to get home  
 More bars open as the line was too long, otherwise everything went smoothly. 
 Køen var vanvittig, baren var et kaos, der bliver nødt til at være en slags kordinering af hvornår folk 

skal ankomme, for køen. Lokalet var for stort, ift. til siddeplads.  
 make it more often to get in touch with more KEA students 
 Bedre lokaler tættere på KEA. 

 flere bare eller bedre bartendere 
 Lidt bedre styr på gæstelisten 
 Mere styr på baren, evt. flere en mere bar, så man ikke skal stå i kø så længe.Muligvis to 

introfester: En for designteknologer, og en til hele KEA. 
 flere steder at købe drikkevare fra. man skulle står 30 min i kø for at få noget 
 no 
 No. 

 Bedre organisering af køerne. Både ved indgangen, hvor ventetiden var min. 30 minutter og ved 
baren, hvor man ligeledes skulle vente 20 minutter for at komme til... Desuden måtte Dj'en gerne 
have været af en stærkere kaliber, da han svingede meget imellem musikgenrene. En smule 
belysning udenfor ville også have været optimalt.  

 hver linje kunne få en farve eller et tema og så skulle lejene være lidt mere inkluderende og ikke 
handle om at tage tøjet af, da man jo lige havde gjort sig klar og taget det på. Hver linje kunne 
forbedrede noget og fremfører det, som repræsenterede den linje f. eks.  

 Bedre kontrol med tilmelding. Enkelte havde meget svært ved at komme ind på trods af de var 
tilmeldt på forhånd. 

 alt for lang kø begge udenfor og ved baren 
 Was fun keep it the same :D 
 Der skal opstilles flere vandhuller, så folk ikke kun står i kø og venter på at bestille sprut, det 

bruger man for meget tid på 

 flere damer der smider tøjet :D 
 Have the lists done beforehand and inform better about signing up. 
 Ja der var for mange mennesker og for lang kø ved ingangen og især baren!! 
 nej 
 SU-venlige priser 
 Det var ret forvirrende med legene, da man ikke helt kunne følge med, fordi man ikke kunne høre 

hvad der skulle foregå. Men det er en god ide med legene!  

 nej 



 Der skal være mere styr på hvem der går der, folk blev afvist selvom de havde tilmeldt sig. Send 

eventuelt en bekræftigelse på mail så folk kan vise det i døren 
 Den må gerne være mindre. F.eks. hvor de forskellige afdelinger af KEA har deres egenfest, eks. 

Digital og Build har hver sin fest.Med hele KEA samlet, blev festen for stor - til min smag. 
 vær sikker på at alle tilmeldte er tilmeldt.. vi havde et par som ikke kunne komme ind på trods af 

tilmelding.Keep it simple stupid - værten for showet havde lidt af en udfordring med at få den fulde 

forsamling til at lege diverse lege 
 billigere øl :P 
 sjove lege ikke slut-lege 
 Lav en konkurrence mellem de forskellige linjer løbende over hele aftenen og vinder linjen for for 

eksempel en gratis omgang i fredagsbaren.  
 Choose a smaller location 

 den var super 
 Et forslag ville være at i kunne lukke de folk ind der havde tilmeldt sig og stået i kø i omkring 45 

min, efter at have gået en lille halv time fra stationen.Det virkede meget underligt at den 
underviser der stod i døren og skulle have ansvar ikke kunne tage det ansvar der skulle til for at 
lukke 1 person ind fra min klasse der havde tilmeldt sig til tiden og havde studiekort med.Det 
eneste svar vi fik var "Det beklager vi, vi kommer ikke til at bruge samme system næste gang". Og 

så står man der som gruppe og kan ikke få 1 af vores venner med, langt ude i nordhavn væk fra 

alting. 
 der var et par stykker fra klassen, der ikke kunne komme ind pga. enten æ, ø eller å i deres 

efternavn og derfor ikke var registreret korrekt på tilmeldingslisten.Det var for dårligt og burde 
aldrig ske. 

 Få velsmagende drinks, bartendere der kan give penge tilbage korrekt og dæmp lyset, så man kan 
danse!  

 hire an event company that understands that two bars and 8 bartenders are not enough for 800 

people, also, the bar went dry at around eleven, which is a sin. 
 It was great! :) 
 ALT for lang kø til barene. Det var umuligt at få noget at drikke. For stort et lokale. Det blev ikke 

fyldt op.  
 1. Ikke så langt væk fra offentlig transport2. Langt flere barer/Hurtigere bartenderer 
 more bars so there wouldn't be long lines of people wanting some beer 

 Ikke en times kø 
 Jeg synes det var fedt at vi alle var samlet. Men hen på aftenen begyndte det simpelthen at tage for 

lang tid at få noet at drikke. Ikke at festen skal være baseret på alkohol, men at det tager 30 min. 

er lidt for lang tid. En enkelt bar mere ville være fedt.   
 Alt for lang kø til indgang og bar 
 Mindre kø ved indgangen,Mindre kø ved drikkevaresalg. 
 Hele festen var nærmest udenfor. Så enten skal der ikke være så stort udeområde, ellers skal man 

lave udeområdet mere attraktivt med en udendørsbar, og mere belysning.Der var ufatteligt lang kø, 
alle har fået udstedt studiekort, med RFID chip. Brug dem til at tjekke folk ind.Der var ufatteligt 
lang kø ved barene, og priserne var alt for høje, ikke studievenlige priser.  

 The INTRO part is really great idea,where we could meet a lot of new people from different 
programmes. And the place was amazing ! 

 køen var meget langsom. 
 Bedre styr på adgang af studerendeFinde en hyggeligere lokationFinde et sted som 

størelsesmæssigt passer til antal deltagende.Lavere priser på drinkeFlere barer - det var kø på en 
time i alle barer hver gang, man skulle have en drink.  

 better dj, more activities  
 if not already, current students should organise it.  
 Give us a bracelet during the week so we don't have to stand in lie for 2 hours  
 Sørg for at alle studerende kan komme med, med eller uden tilmelding. 

 Bedre bar-system 
 At der kun er 2 barer med 2 medarbejdere i hver til 1800-2000 mennesker kan sagtens blive bedre, 

ellers var alt fint 
 no 
 Køen var lang til indgang og bar 
 Nej 
 større/flere barre da der var alt for meget kø.. 



 At der evt. arrangeres transport ud til stedet så man ikke har så lang gang fra nærmeste offentlige 

transportmiddel (især en ulempe for pendlere, da en halv times gang har stor betydning for de 
mange transportmidler/skift der er før man når til placeringen på nordhavn). 

 Festen som sådan er ikke Kea's fejl. Stedet som i har lejet jer ind på Docken. Er helt og aldelse 
håbløst som sted og formidler af festen. Så mit råd ville være at finde en bedre arrangør. Såsom fx 
Vega, brug et sted som er vant til at lave fester, og husk at have en manuel gæsteliste så man ikke 

skal vente når jeres computer crasher.  
 To let people in faster. 
 Delt op i de forskellige uddannelser. Alt for mange mennesker 
 Desværre, jeg var alt for fuld :P 
 Flere bartendere eller flere barer, folk stod i kø alt for længe og det dræbte virkelig stemningen 
 Bedre mulighed for at købe i baren (flere barer/større barer/flere til at betjene). 

 billet systemet havde ikke registreret mig, og skolens udstedte medarbejder kunne ikke tage en 
beslutning og lukke mig ind.Dette var en meget dårlig start på mit nye studie liv med mine nye med 
studerende.  

 lad være med at bruge excel til at tjekke de elevers navne...lav et ordenligt system til det. 
 der var 2 barer til 1000 mennesker........ 
 Billigere mad så alle fra klasse joiner :)  

 Flere bar så folk ikke skal stå så meget i kø for drikkelse. Sørg for at folk ikke skal stå i kø for at 

komme indGod ide med madboder og udendørs areal, men hvis det er så godt vejr næste år, så ryk 
musikken uden for når der er så stort et areal derude ellers bliver festen tam indendørs når alle 
alligevel rykker ud. Eller sørgs for at folk rykke ind 

 Flere barer. Alt for lang kø til baren  
 Det er et super fedt arrangement, men det kunne måske være endnu federe hvis man have et 

"område" der var tilegnet studerende fra ens egen uddannelse. Kom man bare en lille smule for 
sent var det umuligt at finde nogen, og det kunne være fedt at man helt automatisk havde et 

område hvor man vidste man kunne møde folk fra sin egen uddannelse. Hvordan dette skulle 
udføres ved jeg ikke, men jeg kunne godt have ønsket mig at det var lettere at møde studerende 
fra min egen uddannelse :) 

 Bedre personale i baren og generelt bare flere stedet at købe alkohol... det gik alt for langsomt... 
30min for at få en fadøl, er ikke ok. :D 

  2 things; the first is that there were only 2 bars and you would need to wait for a drink for 30 

minutes. Secondly, although I like the music type that was played I thing there might be better 
songs. 

 HAV STYR PÅ LISTERNE! Det var sådan en nedern oplevelse at ens studiekammerater, som havde 

skrevet sig på listen, men fordi der var fejl på jeres lister, så kom de ikke ind 
 Priserne henvente sig overhovedet ikke til de studerende. Det var alt for dyrt og for lang kø. 

Personligt gider jeg ikke at stå i kø i en time.   
 The queue to get into the party was not very well oragnized.  

 mindre lokaler så man kommer hinanden mere ved (der var et kæmpe tom rum i den store hal, da 
samlige deltager var uden for eller sad ved borde ude i kanten.) evt. ekstra bar da man kunne 
vente over 30min på at bestille. ( ikke at service var dårligt, men lang tid når man kommer for at 
være sammen med de andre) 

 gratis drinks der ud a 
 Flere aktiviteter, flere barer... Man ventede i en time i kø, hvilket gjorde at man gav op til sidst 
 Mange viste ikke at der var tilmelding til arrangementet.Dette resulterede i at der kun var 3 fra 

vores hold.Stedet kunne ligge mere centralt i byen og priserne kunne godt være mere "studie-
venlige".Barene burde operere hurtigere. 

 Checking ID's should go more smoothly. My friends and I waited for about an hour to get in 
 Nej  
 No. 
 Billigere øl Mere sammenhold  Det er vel derfor, der bør være en introfest?  

 Should have been over more days and not interfere with class,maybe move it to before official 
school start 

 Måske lidt flere barer så man ikke skal stå i kø i 30 min for at købe noget 
 Bedre bar forhold! 2 barer er ikke nok til så mange elever!Indgang bør foregå med studiekort, samt 

klasse lister så man slipper for tilmelding! så må der tages udgangspunkt i at alle deltager. 
 Det tog lang tid at komme ind - fair nok med det, der er jo mange mennesker. Men når vi så kom 

ind, stod vi 45 minutter i kø i baren. Der var jeg personligt ved at sige, "det gider jeg ikke" og gå 

ud. Der var ikke nok personale i barerne og havde desværre ikke overblik nok over, hvem der har 
stået længst i kø osv. Sådan var det desværre hele aftenen i barerne.Desuden syntes jeg, at 



lokalerne var lidt for store. Der kunne måske være tre gange så mange mennesker, som der 

egentlig var. Og der var jo mange, men det føltes bare stort og "tomt" 
 Party could have happened in a more accessible place or a place that can be accessed by public 

transport.  
 Lokalet skal være mindre 
 Opfrodre alle de nye elever til at deltage, så der ikke kun komme et lille antalt (8 ud af 31 kom, fra 

mit hold), og vi var også noget utilfreds med baren der var dér, for dyre priser, og forlidt i glasene 
 Jeg havde flere studiekammerater som ikke kunne komme ind. De havde trykket deltager, havde 

studiekort med i indgangen. Men da der var fejl i de interne systemer blev de afvist og ikke kunne 
komme ind.  

 flere bar' istedet for der kun var 2 
 I am very pleased with how the intro party was organised. 

 Denne her har i sikkert hørt en million gange..Men bar køen var uendelig lang! Det tog i gennemsnit 
en halv time bare at få en enkelt øl, nogle gange længere tid! Det er også svært at ramme alles 
musik smag, men der blev ikke rigtig spillet noget blandet. Vi manglede DANSEMUSIK, fordi der var 
bass musik på hele aftenen. 

 Festen skal ligge den første weekend. Generelt bedre information omkring festerne - mange fra 
holdet vidste slet ikke at den var der. Det er virkelig svært at finde hoved og hale i hvornår der er 

arrangementer. 

 better prices 
 The line to get in was way too long. I waited 45 minutes to get in. The bar was also a bit 

expensive.  
 HURTIGERE PERSONALE BITCHES ! 
 Det var velarrangeret nok, det afhænger jo også af deltagerne hvordan en fest er. Måske massere 

af beerpong borde? :) 
 people should bring their friends that were not from school, being responsible for them with their 

names. 
 no 
 - Beliggenheden var alt for afsides ifht. offentlig transport.- Folk blev afvist med gyldigt 

studiekort. Jeg er forstående overfor, at skolen gerne vil have afklaring på antal af elever der vil 
deltage, men da der var problemer med tilmeldingssystemet og efterfølgende afviser elever med 
gyldigt studiekort så var antal af deltagende elever til selve festen nærmest pinlig.- For lang 

ventetid i baren (Uorganiseret bar-setup) 
 flere bar'e = mindre kø 
 Der skal flere til at registrere folk. Det er simpelthen ikke nok at der sidder 5-6 personer og tjekker 

1800 personer ind. Ventetiden var alt for lang, for at komme ind til festen. 
 The waiting time was definitely the killer for this party. After walking 30 minutes or more from the 

nearest station it took about an hour in line in order to enter the party.Inside the the music was too 
loud for people to have conversations. If you went outside it was too dark for people to find 

eachother. The waiting line in the bar was about 50 minutes which is ridiculous. There should 
definitely have been more bartenders. I would happily trade the welcoming drink for more 
bartenders if it's the budget that was the problem. The whole party just gave an impression that it 
was only arranged for taking pictures for the KEA website which is not very cool.  

 registrering af gæster var rod, få styr på at alle studerende kan komme ind!! 
 For det første er det fuldstændig uacceptabelt at der er fejl i systemet, således at der var flere 

studerende der ikke kunne komme ind, selvom de havde tilmeldt sig. Derudover var der enorm lang 

kø til barene.(Dette gælder selvfølgelig kun hvis det er festen på Docken) 
 Flere barer. Der var meget kø. Lavere priser i bar, 30 kr for en minimal fadøl.. not cool. Hellere 

betale 50 kr for 50 cl... 
 there was too few bars.i stood line for very long time around 30 minutes every time 
 Det var fint, som det var.  
 Få styr på baren. Jeg ventede i kø 45 minutter hver gang jeg skulle købe noget at drikke  

 Flere steder at købe øl 
 Flere små lokaler hvor man snakke sammen. 
 drikkevarene skal være billigere der skulle være minimum 1 bar mere, der var ikke nok. samt de 

ikke var særlig hurtige i baren  
 hurtigere til at lukke folk ind. flere steder at købe alkohol. legene virkede ikke,så drop dem. 
 Docken var alt for stort synes jeg. Og der var rigtig mange som ikke blev lukket ind, selvom de 

havde tilmeldt sig og kunne fremvise studiekort.  

 Dårlige offentligtransportmidler til nordhavnen, svært for de studerende at komme frem og tilbage.  
 Make it possible to enter without waiting in a line outside for an hour. 



 For lidt barer, som i at vente i kø en 20 min på drinks lang, og ikke jeg skal bare have min egen bar 

lang :) men ellers var resten godt  
 Alt for mange mennesker kontra bar plads og personale. Man stod jo i kø i 45min+. 
 The lines at the bar where to long, maybe adding 1-2 bars, more staff etc. 
 Det var et alt for stort lokale samt nogle af mine klassekammerater kunne ikke komme ind, også 

selvom de havde studiekort.  

 Man stod i kø i minimum en halv time og flere af mine kammerater kom ikke ind, selvom de havde 
studiekort og havde tilmeldt sig i god tid. Dørmanden var i dårligt humør og skubbede os elever 
videre. Dem der sad ved computerne og tjekkede ID m.m., gjorde kun dette og gad ikke se 
nærmere på foromtalte problem. Jeg har ladet mig høre, at det skete for op til flere personer.Dette 
resulterede i, at aftenen havde en skidt start. Derudover stod man i kø til baren i gennemsnitligt 20 
minutter, da der kun var én bar. - Rarer dørmænd (mere end én, så den ene person ikke bliver 

stresset og kommer i dårligt humør)- Flere barer (måske bare én mere, så køen bliver kortere)- 
Hjælp til de folk, som har problemer med at komme ind, selvom alt tilsyneladende er i orden. 

 kortere kø, og beder lokalitet!jeg har aldrig stået i kø så lang tid i byen, så det er helt godnat at stå 
i kø i 1t og 30min til en skolefest.så var det ikke så fedt at det lå 2 km fra en station.dj var super 
god. 

 Lower prices. 

 Der var 2 barer, hvilket resulterede i 30-45 min ventetid for at få noget at drikke. Hallen var for 

stor i forhold hvor mange mennekser der var med, samt var udluftningen så dårlig at man knap nok 
kunne være derinde. Musikken var meget god, men det er måske også det mest positive jeg har at 
sige om det (havde dog en dejlig aften) 

 Have the sign up open longer . 
 The music/DJ could be a lot better and the bar could work faster, as we needed to wait for like, 30 

minutes in the line. Apart from that, everything was great!  
 Der var alt for lang kø til barerne! altså man stod nærmest en time i kø. Køen til festen tog også en 

halv times tid.Fed location! 
 Flere barer. Nemmere indgang. 
 no 
 Jeg kom til festen med de andre for klassen. Jeg blev dog ikke lukket ind fordi jeg ikke stod på 

listen, hvilket jeg syntes var meget mærkeligt da jeg havde tilmeldt mig 3 gange hvor de 2 første 
gange havde skrevet fejl og den sidste gang skrev den "tak for din tilmelding". Dette ville de så se 

beviser på, hvilket er rimeligt umuligt da man ikke kan finde det pop up vindue igen. Derefter fik 
jeg bare at vide jeg ikke kom ind og jeg skulle gå igen. Jeg tror aldrig jeg har oplevet en dårligere 
service.Alle ved dette ikke er første gang det er sket så jeg synes det er utroligt i ikke har skrevet 

at man skal huske at tage et screenshot som bevis eller i bare sender en mail om man er tilmeldt?? 
Dette burde ikke være svært...  

  
 Gør det mere afslappet, måske ikke så mange 'fakulteter på én gang 

 Sæt nogle mere rutinerede kræfter på at afvikle. udadtil virkede det meget stramt. 
 MMD er alene 120+ på egen hånd, så måske skal vi bare have en intern introfest. 

 2 bars for more than 1000 people is insane... i didnt have chance to get any drink, I had to wait 40 
minutes before I could even get in... it was just horrible night 

 baren var overproppet! 
 Flere barer, så køer undgåes. Gerne et område hvor man kan snakke, hvis man ikke har lyst til at 

danse 

 Flere mennesker, flere billige barer (for meget kø) 
 Next time have more bartenders and bars, as I queued for up to an hour to get one drink and it 

made me not want to back and buy again. It would make it easier and less stressful for the 
students, plus you would have made a lot more money. 

 It was very unpersonal  
 Location var rigtig godt til så mange mennesker men musikken var uddateret og dårlig gennem hele 

aftenen. Det var et flashback til Boogie-listen.  
 Fler bartender i barerne, alt. fler barer. Deltog inte i legerne före festen. 
 Syntes ikke det skulle være muligt, at der kom så mange fra andre skoler. Da klokken var omkring 

12-1 stykker væltede det ind med folk som ikke kom fra kea  
 Change place!! 
 nej 
 Hold afdelingsfester i stedet for hele KEA.  



 Flere barer. Man skulle stå i kø i en time, for at købe noget i baren.Indendørs var der KUN 

dansegulv og lange barkøer. Svært at møde nye mennesker. Svært at finde nye 
studiekammerater. Udenfor var der HELT mørkt. Billigere.  

 Når du har så mange gæster, skal der være bedre bar-personale. 
 It would be nice if it was more social event where it is possible to talk together and get to know 

other students. The music was too loud to talk and there was almost nowhere to sit indoors.



 

Hvad ser du mest frem til i forbindelse med dit studie på KEA?(Skriv dine 
vigtigste forventninger ned)  
 

 Working with others 
 I look forward to gain insight into how the networks and the internet work. 
 work abroad 

 Intership and practical work. 
 Having a great internship 
 Learn how to correctly sew. 
 to be better at IT and have greater knowldege in economics 
 To gain practical knowledge which will enable me to make my ideas become real objects.To make 

usefull connections. 
 At lære at programmere og blive klædt på til arbejdsmarkedet 

 ja jeg elsker at læse og lærer 
 At blive en ørn til PLC programmering. 
 De faglige kompetencer, der forhåbentligt opnås gennem semmestrene 

 Lære om servere, erhvervslivet og generelt IT. Studielivet er også et + 
 (Forrige spørgsmål til KEA's intro party)Det var rimeligt svært at deltage, når i havde rod i 

systemet, at man tager herop fra Helsingør, men man får at vide at I ikke kan se en på deltager 

listen (selvom man har meldst sig til) og så bliver smidt ud igen...(der var mange der havde det 
problem den dag) Ellers ser jeg frem til at skolen forhåbentlig har styr på sine sager ellers. 

 At forbedre mig til teoretiske og praktiske ting 
 Praktiken blir interessant. Flinke, gode forelesere. Arbeid på klinikk. Lære om optikk. 
 Til at pågynde mit speciale 
 at blive færdig 
 Uddannelsen indhold.  

 I expect to be prepared as much as possible for the start of an internship. 
 To learn more in IT 
 I look forward to learn more new things and knowledge with regards to the programme that I took 

that can be used in the future. 
 at kunne skrive kode, og med det samme se det i brug 
 At tilegne mig nye kompetencer og viden. 
 Det at lære noget om byggeri 

 At lære noget nyt. Opnå nye kompetencer, viden og færdigheder  
 At lære at programmere 
 Hele studielivet. 
 Viden 
 Design af produkter, og funktions analyser 
 .. 

 Jeg ser mest frem til at komme i gang med de forskellige projekter vi skal have fremover. Og så ser 
jeg selvfølgelig frem til at blive færdig med uddannelsen om 2 års tid.  

 kreativitet 
 At få en masse viden som er relevant for mig og udvide min kontaktflade. 
 To really get in the depth with it all. Learning programming and to create and setup networks and 

building virtual machines. 
 I look forward to using the marketing concepts and theories on excisting companys. I´d like to work 

with the tools that I have been given, because I believe I won´t fully understand the methods and 
models until I have apllied them to something.  

 Det kreative arbejde. 
 Praktikken  

 At lære nye ting samt nye programmer.At blive en bedre designer, og at kunne arbejde med 
tingene selv 

 Jeg ser frem til at lære en masse!  

 At få en masse værktøjer, der kan hjælpe mig med at starte egen virksomhed. 
 At lære mest muligt. At arbejde selvstændigt. 
  Ved ikke 
 Praktikperioden  
 begynde på special retningen  
 At lære en masse! 



 learning new things 

 At finde 100% ud af hvad man laver som bygningskonstruktør! og det sociale i klassen og på skolen 
 . 
 at jeg består det hele. 
 Creative projects. 
 Jeg dropper ud om lidt, såeh. 

 d 
 To try out my knowledge in a real working environment 
 I look forward to my examns, to see how they will be conducted 
 Gaining new skills competences 
 At få mere viden inden min uddannelse 
 interessant undervisning 

 at kunne få et godt job efter 
 At blive færdig  
 bedre netværk og bedre signal 
 jobmuligheder med god belønning 
 En bredere forståelse indenfor økonomi såvel som IT.  
 At tage en uddannelse der ruster mig til et job i fremtiden.  

 At få styr på matematik.... 

 At blive klogere  
 Få udfordringer og lære at kode 
 At blive mastercommander webdesigner 
 Jeg ser frem til at lære en masse nyt og det at blive introduceret for nye ting, samt det at lære 

mere om det jeg interesserer mig for.  
 Studiemiljø, nye kammerater, kreativitet 
 Spændende og interessante opgaver i fællesskab med medstuderende 

 . 
 færdig med lektier 
 At komme igang med at lærer det jeg synes om. 
 Praktik og lære de forskellige programmer at kende.  
 At få en masse viden og værktøjer i de enkelte fag.  
 Lærer teorien til det arbejde jeg laver i min nuværende praktik 

 At lære en hel masse om sig selv, opbygge et netværk, at få skærpet min praktiskske/faglige 
viden om kreative processer/virksomheder & at læse i udlandet. 

 kvaliteten 

 Praktikperioder ude i butik 
 at få mere ansvar når jeg er færdig 
 At blive dygtig i mit fag 
 Udvide min vidensbase 

 få forevist og bruge de værktøjer der skal til for at jeg kan uddanne mig og blive det som jeg gerne 
vil  

 At lærer en masse og forhåbentligt blive rigtig god og slutte med en god karakter og job mulighed  
 At udvide min viden omm byggeri 
 At lære en masse, og møde en masse søde mennesker. 
 At lære en masse, få styrket mine kompetencer og blive smidt ud i ting, jeg aldrig har prøvet før. 
 At lære at anvende de forskellige programmer. 

 Kunne udfolde mig innovativt og kreativt 
 Learning new information 
 I look forward to having enough knowledge to feel if this is the right education for me. I look 

forward to the architecture subject, and the math. 
 At få en stor insigt, både fagligt og praktisk 
 at lære noget om økonomi og it 

 To become a good developer 
 Improve my network and learn the Danish Construction Sistem 
 At programmere 
 at udfordre mig selv 
 Ar få mere viden for at kunne videreudvikle mig til nogle bedre og mere udfordrende jobs 
 Praktik  
 Potential top up 

 At lære nye ting. 
 at lære at beregne 



 En god uddannelse til et godt job en dag i fremtiden.  

 Fleksible undervisning 
 Learning more IT, Since that's what's the newest addition to me. 
 God og lærerig uddannelse  
 ved ikk 
 At blive færdiguddannet, for derefter at få et højtlønnet job, så der ikke skal bekymres om 

økonomien, og der bare kan nydes livet og være glad. 
 til at lærer en hel masse nye ting. 
 at få god vejledning indenfor de forskellige fag 
 PLC styring og Robotsystema 
 To graduate and keep on studying 
 ved ikke 

 To be able to develop my own ideas and have my own business. 
 Becoming a proffesional. 
 pretty everything 
 Getting to comprehend programming and being qualified to work in that type of background. Also to 

apply my skills into practice. 
 to have access at the sewing lab and do something creative  

 Jeg ser frem tid at få en hel del viden om det valgte studie! :) Jeg ser frem til nye bekendtskaber og 

nogle gode år! 
 Min meget spændende studieretning 
 "Hands on" læring  
 projekter, læring, praktik, alt 
 Fordybe mig i de emner, som jeg elsker.Praktikken og få muligheder for at afprøve viden i praksis. 
 At blive færdig  
 at lære teori og praksis  

 Udfoldelse af kreativitet, nye bekendtskaber og at lave noget jeg brænder for.  
 at komme igang med at læse igen - og endda noget jeg selv har valg. jeg glæder mig til faglig 

udfordring, og sociale bekendtskaber, som jo hænger sammen med at studere.  
 få min uddannelse 
 LearningInternship 
 At skabe nye kontakter og venner, samt få en udannelse  

 At lære en masse nyt, glæder mig egentlig bare til at følge forløbet, det er spændene der sker en 
masse nyt hele tiden.  

 Learning about a topic that really interests me 

 Teori og praktik skal kunne løbe sammen.Flere eksempler, øvelser... 
 En struktureret undervisning, og et højt engagement. 
 Study 
 Det ved jeg ikke endnu, men det kører som det skal indtil videre  

 pratik 
 to know all the parts of the industry 
 Lave mine egne projekter 
 Jeg ser frem til at færdiggør min uddannelse her på kea.  
 At lære 
 learn about graphic design as much as i can group works 
 Socialt samvær, at lære noget nyt. 

 at komme ordentlig igang 
 At arbejde med teori og erhvervslivet.At kunne benytte uddannelsen i min videre karriere. 
 Spænende projekter 
 At starte på mit speciale.At lære Adobe pakken at kende!At prøve at arbejde med projekter 

individuelt. Praktik! 
 I am looking forward to the exam part because that's going to be the fun part. 

 glæder mig til at komme på eksklusion, da den første tur vi var på var super interessant (disel 
house) 

 To learn how to programming  
 Understanding Java 
 learning new skills 
 Being able to work with the computer programs. 
 At stifte bekendtskab med branchen.  

 At blive færdig og få et job 



 At få en masse værktøjer til at tænke kreativt og have lyst til at skabe. Få faglig og teoretisk 

grundlag for at løse opgaver og komme med gode ideer  
 At dygtiggøre mig og tilegne mig mere viden. 
 At få aut. samt at få uddannelsen.  
 At vi kommer igang med beregninger og arbejde med diverse udstyr 
 Kvalitetsundervisning med kompetente og mødestabile undervisere. 

 Jeg ser fremtil at komme ud på praktik 
 Jeg glæder mig til at blive klog på faget.  
 ? 
 Att bli klar med utbildningen  
 To learn as much as I can at Revit and management 
 Learning programing  

 Lære noget nyt 
 At få en masse ny viden, som jeg forhåbentlig kan bruge videre frem i mit arbejdsliv. 
 Learning to create something from the ground up. Seeing physical results of my studies.  
 At blive klogere 
 at være færdig og få et karriere job 
 Praktik på optometri 

 at blive klogere 

 at blive dygtigere 
 At lære masser 
 Indgående kendskab til byggeprocessen 
 At komme rigtigt igang 
 At lære noget 
 At lære en masse mennesker at kende, og få en uddannelse man kan bruge til en masse 
 gode studie kamerateog læreing om min uddanaelse 

 at få en bedre forståelse af undervisning.og at se mine venner fra klassen. 
 At blive dygtig til mit fag og komme ud og bruge mine nye evner 
 Solidworks 
 At lære noget. 
 Jeg ser meget frem til praktikperioden og det relevante teori for min uddannelse.  
 God læringLærere der er hjælpsomme 

 For en professionel forståelse for it og elektronik området .  
 Strukturering af egen tid og læring.Større projekterHøjt niveau af læring 
 at lærer noget 

 At lære at programmere.Finde nogle nye ligesindede. 
 lave noget fedt og funktionelt. få en god klasse med fint sammenhold 
 At lære noget nyt og relevant, som kan klæde mig på til fremtiden. samt at få nye forbindelser og 

venskaber.  

 at lære om automation 
 at blive klogere på optometri 
 En masse ny læring. 
 At udvide mine kompentencer og det sociale fællesskab 
 at kunne programmere professionelt og selvsikkert 
 at lære ny viden 
 Arbejde med 3D programmer og gruppe arbejde.  

 det sociale.at lære mere m det fag som jeg interesserer mig for 
 At få en uddannelse 
 Becoming better at revit, start experiencing with revit in my spare time 
 at tilegne mig en masse viden og få brugt den i praksis,  år jeg skal ud i mine praktikforløb 
 Jeg ser meget frem til at lære en hel masse og få en god uddannelse. 
 At kunne klæde mig så meget på med viden at jeg vil kunne klare mig selv i fremtiden 

 Undervisning, løsning af opgaver, praktik 
 at lære. det er jo det vi er her for 
 Spændende undervisning med engagerede lærere. Et godt miks mellem det kreative og teoretiske.  
 at lære at programmere programmer og hjemmesider 
 At lære noget mer indenfor mit fag (El)  
 dunno 
 en færdig uddannelse 

 God undervisning med relevant/up to date information. 
 attaining in depth knowledge of the field. 



 I look forward to being a part of the creative, open-minded and friendly ambient, where being 

different is a plus, not a shame. On top of that, I look forward to using all the opportunities KEA 
offers to its students (both technical and social).  

 Når undervisningen bliver mere individuel og studieretningsorienteret.  
 fvfvfvdfv 
 . 

 a 
 Værkstedstid/arbejde 
 at kunne lære, at hvordan man skaber et produkt fysisk 
 oplæring, viden, teori, hjælp og støtte fra lærere til at fuldføre uddannelsen 
 Gruppearbejde 
 At opnå viden og kundskab relevant for det fag jeg har  valgt 

 At få viden 
 Ny videnPraktikSpeciale retning 
 Learning about architecture and building industry as well as learning about how to be successful 

(menagement) 
 Jeg ser frem til at komme i branchepraktik og til at afprøve de færdigheder vi lærer på klassen af i 

den virkelige verden.  

 I look forward the most to the apprenticeship   

 Lære noget nyt og brugbart 
 Undervisningen 
 Studielivet og praktik  
 At få noget viden som jeg kan bruge til noget godt senere. 
 understanding and problem-solving 
 At lære noget og blive kolgere 
 Faglig udvikling og specialisering inden for mit område 

 At lære noget der har erhvervsrelevans. 
 Gode underviser og geniale venner 
 At blive færdig. 
 at tilegne mig viden 
 lærer noget/blive udlært 
 Learn how to make product and design it 

 At lære at bruge nogle nye værktøj 
 Interesting school years and make good friends, of course oportunities for further work  
 Everything 

 at lære en masse nyt. og specielt at kunne bruge nogle af de fede maskiner der er til rådighed. 
 At blive færdig så jeg kan læses noget mere teoretisk. 
 coding, making real websites and application 
 Use of CAD programmes.   

 Jeg ser mest frem til at blive undervist i min linje. Jeg håber, jeg får noget jeg, føler jeg kan bruge i 
fremtiden.  

 Grow and develop myself in the field of business 
 Menneskerene man møder, og man bliver klar til job efter studiet. erfaring man få som man kan 

vidreudvikle på. 
 Til at få redskaber til at komme på arbejdsmarkedet. Lære om programmering. Få et godt netværk. 

Få indblik i skolens forsknings resultater og projekter. 

 At få nye kontakter og ha' det sjovt 
 123 
 i look forward to starting and gaining momentum in learning the discipline 
 im not sure 
 I look forward to learn about construction and hopefully make some good projects. 
 I look forward to gaining the skills in the field I want to work 

 At se min udvikling og blive bedre til fagene 
 at blive færdig 
 at blive udfordret på min viden og blive kloger 
 At få færdighederne til at få et job  
 At blive god til uddannelsen/mit fremtidige arbejde 
 At lære at bruge de it-baserede desginværktøjer. 
 til at lære en masse nye ting 

 At komme igang med min uddannelse, så jeg kan komme i arbejde 
 Getting skilled at abstract and advanced problem solving 



 Et godt miljø, med lærere der kender det stof de underviser i. 

 To have more knowledge about BIM  
 De gode muligheder der er for at komme at komme i praktik hos optikerforretningerne under 

studieforløbet. 
 Det vigtigste for mig er at lære nye metoder, begreber og analysering af virksomheder. især hvad 

angår økonomi. Herudvoer at kunne forstå programering 

 Jeg synes at det er noget til mig, det er meget intressant.  
 At blive klogere. 
 intership, to use knowledge I have gained  
 learning 
 At kunne forstå alle værktøjer og formidling af E-design, og kunne komme videre med en masse i 

rygsækken. Kunne blive mere målrettet i hvad jeg skal når jeg bliver "voksen" :) 

 indlæringen.praktikken. de mange spændende design projekter.  
 At komme igang med mit speciale...  
 At udvikle mig og lærer mere inden for design og virksomhed. 
 I want to learn programming and to improve my economical skills and learn danish accounting law. 
 Ved ikke 
 Lære noget!! Synes det er så fedt at det hele ikke går op i eksaminer, men at man få alle fag 

inkorporeret i et projekt. Glæder mig til at få noget viden, som jeg rent faktisk kan bruge til noget. 

Og så, når jeg når dertil, specialiseringen inden for bæredygtighed og renovering. 
 Lære en masse nyt og udvikle mig 
 At blive rigtig god til design til individuelle opgaverblive god til at arbejde i grupperEn god og lærig 

oplevelse både indland og udlandeventuelt at hav en virksomhed og få en masse hjælp fra KEA 
 at jeg kan blive god til det job jeg får bagefter, jeg får en højere løn 
 e 
 At blive klog og få en masse viden. 

 Studietur (hvis det overhovedet bliver aktuelt) 
 - Til at skulle arbejde mere koncentreret og selvstændigt.- Til at føle mig rustet til at komme i 

praktik + arbejde. 
 blive dygtig til at forstå og kunne lave programmer og it-systemer. 
 softwarekonstruktion 
 Masser af frihed under ansvar og gode medstuderende i grupperne. 

 At blive dygtigere og at kunne fordybe mig i mit studie samtidig med at man kan, bliver rustet til 
fremtiden ved at tage en af kea godt sammen satte uddanelser. 

 Cases, at blive dygtigt 

 At blive færdig med uddannelsen.Blive bedre til Matematik og virksomhedsdrift 
 At udvikle mine kompetencer og blive rustet til at bruge dem i praksis 
 At lære en hel masse, og få sat uddannelse og den 'virkelige' verden sammen så jeg kan se et klart 

formål med undervisningen. 

 pp 
 To work with the evquipment and building projects 
 at få forståelse og indsigt i programmering og opbygning af software og systemer. 
 At komme igang med det praktiske 
 viden 
 At blive færdig  
 At få en masse viden inden for optometri.  

 Teamwork og mere praktisk arbejde 
 At lære mere om det der interesserer mig ved studiet samt at komme i praktik 
 Individuelt arbejde - jeg er ikke så god til gruppearbejde, da jeg helst vil have at der arbejdes 

effektivt, men synes at dette 1. semester er en god øvelse for mig.Undervisning i Adobe-pakken - 
jeg har meget lidt erfaring med Photoshop, Illustrator og InDesign, så glæder mig meget til at lære 
at bruge programmerne og forventer at vi får nogle dygtige undervisere, der også er villig til at 

hjælpe os der er begyndere og for den sags skyld arbejder på en almen bærbar (synes der er for 
meget fokus på brug af Mac - det er ikke alle der har råd til denne type bærbare).Komme ud på mit 
speciale - Jeg glæder mig til at komme ud på mit speciale, møde mine lærer samt mine 
medstuderende på specialet og til at blive klogere på det felt jeg brænder for.Kvantitativ/kvalitativ 
dataindsamling - ser frem til tools & skills 4, som står lige for døren. Statistik er en af mine store 
forcer og jeg håber på at kunne lære noget mere om hvordan de forskellige metoder benyttes i en 
segmenteringsproces.  

 Jeg ser utroligt meget frem til at lære og at udvikle mig. Jeg er simpelthen så spændt på 
undervisning, øvelser osv. 



 At blive god til design og de forskellige programmer 

 Ny viden, nye venner og skabe et størrer netværk. 
 Get the knowledge and get on the inter chip 
 The new knowledge and experience 
 En god uddannelse og et godt netværk. 
 i will get knowledge how use BIM, construct buildings and be able to design them according to the 

norms 
 Mere viden inden for faget. 
 at jeg har en god tid på kea, hvor jeg lærer en hel masse 
 Indholdet på studiet, fagne og at have et godt gruppearbejde  
 Learning the subject 
 nye og bredere viden/kompetanserbestår med en god karakterny bekenskab og venner 

 at få masser af god viden inde på det her område 
 at lære 
 Møde nye mennesker, og komme igang med udnervisningen 
 praktik. klinik. refraktion. 
 Læren om værktøjerne ifb. med design og programmering.Ser frem til at kunne udfordre en 

selv.Lære nye mennesker og skabe et netværkLave opgaver og få værktøjer til at skabe et godt 

portfolio 

 bliver god til Revit 
 At blive bedre til at programmere. 
 Glæder mig til at komme rigtig igang i værkstedet. 
 Hands-on experiences with various tools when working with electronics 
 Practice things I'll do in my future job 
  

 Lære mange nye ting 

 Direkte forbindelse med arbejdsmarkedet i forbindelse med projekter 
 Programming microcontrollers, Electronics, Management 
 Studiepraktik 
 Jeg ser frem til at lære utrolig meget ny viden og ser frem til valgfagene på 3. semester, da jeg har 

hørt de ændrer sig alt efter hvad der er "in" i IT verdenen lige nu.  
 At kunne progammere og få det til at fungere i praksis 

 En dybere teoretisk forståelse for øjets anatomi og noget værkstedsarbejde med briller (slibning, 
samling af briller etc.) 

 to be a shark to use rewit and my internship and maybe a semester abroad 

 ? 
 At blive god til at programmere 
 projektet de 4 hvide t shirts.Ellers så ser jeg frem til de muligheder jeg får i fremtiden. 
 At blive en god optometrist 

 Sustainability is the subject that I look most forward to. 
 God sparing fra undervisere og andre studerende  
 Læring 
 Forhåbentligt at få en god uddannelse, jeg føler jeg kan anvende på arbejdsmarkedet bagefter 
 At få en uddannelse og et godt sammenhold med mine medstuderende.  
 Learning 
 Jeg så mest frem til undervisningen, men nogen af lærene gør det umuligt at følge med i timerne.  

 Learning 
 At lære mere om mit fag og blive arbejdsklar. 
 De store opgaver hvor man får lidt frie tøjler og kan få lave nogle gode opgaver i ens gruppe 
 Internship 
 Jeg glæder mig til at komme ud i praktik. 
 At lære noget programmering. 

 At vi for alvor kommer igang med at lære om alle de spændende fag! 
 Praktik 
 At lære en masse ting, der kan forberede mit arbejdsliv samt forhåbentlig få en masse socialt også 
 Blive kloger 
 Sever lessons, Bussines and Managment 
 Komme ud i praktik og bag efter komme ud på arbejdsmarked 
 At gå i gang med casesne 

 godt 
 At jeg kan være  i et godt studiemiljø og blive udfordret som elev. 



 Learning new things 

 At få en masse viden og bruge den i praksis.At få nye venner og bekendtskaber. 
 Optimale forhold til indlæring, gode lære, gode faciliteter, godt kammeratskab samt samarbejde 
 At lære noget nyt og spændende. 
 Tid til at fordybe mig i håndværk og design. 
 at blive klogere.  

 Både en teoretisk samt en praktisk forståelse omkring uddannelsens udfordringer 
 the best education with emphasis on practice 
 Blive klogere i det jeg elsker at arbejde med. Få forståelse for hvordan man bliver en god leder, og 

planlægger arbejdet godt. 
 Learning about design  
 3 

 Have a good job 
 uddannelsens forløb samt viden omkring emnet 
 Ny viden. Dygtiggørelse 
 At lære håndværksfaget, møde ny mennekser.  
 Mine fag har stor interesse 
 @ 

 Praktikperioder 

 Endelig at kunne anvende min viden jeg på studiet, i praksis. 
 going deeply into network security 
 Career change in my life and option to finally focus on areas i am interested in 
 get my diploma 
 . 
 At blive færdig uddannet inden for mit fag. 
 at lære 

 Få en god uddannelse. 
 .. 
 At lære at sammenkoble økonomi og IT, og lære hvordan det underviste materiale kan bruges i 

praksis.Virksomhedpraktik. 
 The internship 
 At arbejde konkret med bygninger 

 At blive udfordret 
 lære kodning 
 at lære 

 at blive klogere.at tilegne mig viden og finde ud af hvad jeg skal arbejde med efterfølgende. 
 . 
 Viden og vidensdeling, gruppearbejde og det sociale.  
 At få en mange nye færdigheder, og blive rustet til at kunne komme ud og arbejde med faget ved 

endt uddannelse. 
 At få viden omkring programmering primært. 
 tilegne mig viden og få afprøvet den i praksis gennem praktikperioden 
 Copyright og visuel kommunikation.  
 Hopefully being able to start my own company - knowing everything when I graduate.  
 At kunne komme ind til festerne når man har tilmeldt sig. 
 At komme i praktik og se hvordan man kan relatere sit studie i praksis 

 at kunne få overblik af hvad uddannelsen indebær mere præcist, og få arbejdet på udstyr osv.  
 my classmates 
 new knowledge 
 Ideudvikling. Fra idé til produkt.  
 Jeg ser mest frem til at lære noget nyt, og lærer nogle nye mennesker at kende.  
 jeg ser frem til at blive uddannet som en god optikker og hermed komme ud i arbejdesmiljøet  

 everything. 
 At komme ud på speciale retningerne og praktik 
 At lærer noget 
 jjkjk 
 At lære mere om faget  
 Alle de praktiske opgaver, så det ikke alt sammen kun er teoretisk. 
 Lærer en masse om produktion. Få viden om den eksisterne viden man har fra erhvervslivet... 

 sidde og designe i 3D program, samt produktudvikling  
 redskaber, somkan bruge i videre i livetjeg vedikkhelt,hvad jeg ville have konkret ud af dette. 



 Lige nu, at lære at bruge de forskellige værksteder og få større indsigt i mit speciale.  

 At lære noget nyt og udvikle mig fagligt 
 Jeg glæder mig rigtig meget til at komme godt igang med alle de forskellige facetter indenfor 

uddannelsen.Generelt glæder jeg mig bare til at få afsluttet intro forløbet og komme godt igang 
med den rigtige del af første semester. 

 Working and learning more about being a optician 

 to learn all i need to get a job 
 to læringsfyldte år og godt fællesskab i klassen 
 Sociale arrangementer og lærerige år.  
 jeg ser mest frem til den viden jeg får i fremtiden 
 Being able to work in a group 
 At få mere viden 

 Den dag jeg står med uddannelsen færdig 
 at arbejde med noget praktisk 
 De praktiske ting som f.eks. patenter osv. plus forbindelser iblandt andre studerende 
 At blive udfordret 
 Arbejde med egen virksomhed (forhåbentligt)  
 Getting insight into maufacturing process, raising skill level in different design programs also basics 

of technology area  

 timerne 
 Software konstruction. Mine klasse kammerater.  
 Jeg ser meget frem til, at jeg kommer til at arbejde med GUI's, SQL og hacking, så jeg kan lave et 

program med et brugervenligt interface, databaser og sikkerhed, der er i top. 
 Udlandsopholdet 
 at få den viden der gør, at jeg føler mig rustet til at få et job når jeg er færdiguddannet. 
 3d models and product development. 

 blive bedre og bedre til plc'er 
 Collaboration with fellow classmates and teachers, and the internship  
 At arbejde med netværk og management 
 Praktikopholdet og den praktiske undervisning  
 Gaining knowledge on the subjects we are thought,, getting to work profesionally in the groups.  
 Photography and video making. Beeing more creative. 

 Succeeding projects and finishing with good grades and experiences. 
 Get a job quickly 
 ny viden 

 At vænne mig til, at være blandt mennesker dagligt, og derved kunne have et mere stabilt 
fremmøde.At blive mere sikker i mine studiefærdigheder.At få en idé om hvor jeg er i forhold til 
mine færdigheder. 

 Komme til at bruge viden i praksis. 

 God undervisning og en bedre forståelse for erhvervslivet. 
 . 
 Jeg ser mest frem til at gå ud at arbejde i en butik og lære en masse nye ting om faget, og 
 Learning programming languages. Getting insights in economics and communication (I find 

communication lessons very ineresting); case studies - it's interesting. 
 Programmering ! 
 praktik - at opleve den virkelige verdensammenkobling mellem teori og praksisknække koden til 

optik 
 Projekter.  
 At lære en masse nye og spændende tingat få en uddannelse man kan bruge til noget.at møde en 

masse mennesker fra forskellige grene af uddannelsen, så man kan danne nogle netværk som man 
måske kan bruge senere hen i livet. 

 To get to know more people in this Country and new friends. 

 Everything. : ) 
 start use those knoledge in my real work  
 Lektionerne. 
 At få lavet alle de opgaver vi får med gode resultater på skolen 
 Ser frem til at lære noget nyt og få brugt de kompetencer, jeg ved, jeg er i besiddelse af. Jeg vil 

gerne vise mine medstuderende og mine undervisere, at jeg kan noget specielt. Derudover ser jeg 
bare generelt frem til at have en rigtig titel på mit cv og ikke kun mit stx bevis. Nye venner og 

veninder, bekendtskaber mm. Selvom jeg synes det er lidt svært bare i klassen at snakke med så 



mange forskellige mennesker - det var lidt mere overskueligt i gymnasiet, da man kun var mellem 

20 og 25 elever. Der kunne jeg i det mindste huske navnene på alle.  
 I gues everything 
 * KEA events such as the Charette, KEA Week* Electronics fairs that we will attend* Internship 
 Jeg ser frem til at lære uddannelsen bedre at kende og få mere viden.  
 At lære noget 

 personlig og faglig udvikling, evt. ophold i udlandet 
 Forbindelse mellem teori og praksis  
 at få så meget ud af det som muligt 
 undervisningen i klinikken 
 At lære nogle færdigheder og skills, som jeg føler jeg kan anvende af egen kræft.At lave noget der 

er større end summen af de enkelte dele,  i samarbejde med de andre studerende 

 projects, internship, exchange,  
 practial work - individual assignments in order to build my porfolio for future opportunities 
 at blive klogere og få flere erfaringer og mere materiale til mit portfolio 
 - Dygtige lærer- Undervisning - At få anvendt min teori i praksis (virksomhedssamarbejde og 

praktik)  
 At få det på CV'et At få mere kontakt med erhverslivet 

 Blive specialiseret inden for mit felt. 

 At lære mere om den bæredygtig tankegang.    
 Til at koble teori og praksis, til at blive en bedre designer og lære mere om branchen 
 I see my education as the primary tool to upgrade my level of inter-disciplinary knowledge, followed 

by guidance on how to effectively use and apply that knowledge in my profession. 
 Nogle spændende projekter og samarbjder med spændende virksomheder. 
 At lære nyt blive udfordret  
 .. 

 at være færdig 
 Jeg ser frem til at kunne målrette min udannelse til mine interesser på valgfagene 
 Meeting and networking with clients that we are pitching our concepts too, the visual/creative side 

to communication 
 praktikforløbet og efterfølgende job 
 The creative part - graphic design!  

 Learning new things 
 To broaden my knowledge about Design & Business with focus on Fashion Management and 

Business. Also - my internship 

 En masse fede projekter og at lave ting i makerlab 
 More sustainability and more design 
 Undervisningen, pensum og de redskaber jeg kan tage med fra KEA. Ikke mindst mulighederne 

under forløbet.  

 At gå mere i gang decideret med min egen studieretning 
 The elective modules and individual projects.  
 praktik 
 Få en masse ny viden 
 Blive klogere på communication design and media. Være en del af et skønt studiemiljø.  
 Creative writing 
 At få nye kompetencer og viden inden for design i den brede forstandat arbejde meget 

projektbaseret og med fysiske materialerat få en bedre idé om, hvad jeg vil arbejde med efter 
studiet 

 Do stuff 
 At komme tættere på, at finde ud af, hvordan min fremtid skal se ud i forhold til job.og valgfag 
 At få en god praktikplads, og blive færdig med uddannelsen. 
 At få specialiseret mig i gennem min PBA 

 De nye fag 
 At få nye værktøjer og faglighed til at kunne være et kompetent menneske på arbejdsmarkedet. 
 Vores projektarbejde og forståelsen af metoder, teorier og uddybelse af de ting vi har læst om 

inden 'forelæsningerne'. Derudover glæder jeg mig til at arbejde tættere med virksomhederne og få 
en følelse af at man får en bredere forståelse og viden indenfor ens fag. 

 Læring.  
 Semester i udlandet 

 What is yet to come 
 internship 



Hvad ser du mindst frem til i forbindelse med dit studie på KEA?(Skriv dine 
vigtigste forventninger ned) 
 

 Waking up early 
 I am not sure. 
 xx 
 Exams 

 I am excited about everyting . 
 Theory. 
 none 
 Disapointment in quality of an education. 
 Eksamener 
 eksaminerne  
 Intet. Ser frem til det hele. 

 mange afleveringer indenfor kort frist 
 Alt er godt 
 Tvangs samarbejde med folk man ikke rigtig "kan med"..Kan godt være at man skal det i arbejds 

livet, men der er forskel på uddannelse og arbejde 
 ? 
 Er ikke noe hittil. 

 Der er ikke noget jeg ser mindst frem til, men jeg er dog lidt nervøs i forhold til når vi skal søge 
pratikplads. 

 bb 
 ingenting 
 To have to travel very far if required, mostly because of the costs. 
 To have issues with my teammates 
 none so far 

 ved ikke 
 Opgave og projektskrivning. 
 Lektierne 
 Indkomstnedgangen!  
 Eksaminer 
 De hårde deadlines 
 Ingenting 

 Der er ikke rigtig noget jeg ikke ser frem til, men jeg kunne forestille mig at praktik forløbet bliver 
en udfordring. 

 . 
 Ser mindst frem til at vi skal have faget Statik.  
 tidsspild  
 Den tid man skal bruge på gruppearbejde. Jeg er selvstændig og har et deltidsjob og det kan være 

svært at få syv menneskers skema til at gå op.  
 Management and Business stuff. I don't like that we have to talk so much about ourselves all the 

time and presentations. 
 Sometimes I might fear the fashion part will take over, and we might only get to scrach the surface 

of marketing. Also, even though i absoloutley love my group, I sometimes feel like it won´t educate 
me as much as if I did an assignment alone. Because it is always a bit confusing, and you won´t be 
able to be in on every aspect of the assignment when you are 7 people doing it, im afraid I might 

miss something which could be a problem considering that I am gonna have to be alone defending 
these assignments at the exam.    

 . 
 At sætte mig ind i photoshop - men det er jo et luksusproblem, så det er kun hvis jeg virkelig SKAL 

nævne noget. 

 Marketing  
 At leve på SU 

 Videnskabsteori 
 Jeg ser mindst frem til eksamen 
 Gruppearbejde i kæmpe grupper (7 styks)  
  Ved ikke 
 intet 
 ingen ting 



 At skulle igennem de dele der interessere mig mindre 

 exams 
 Alle de mange timer både i skolen og udenfor skolen, som skal bruges på studiet 
 . 
 ved ik 
 Big exams. 

 Jeg dropper ud om lidt, såeh. 
 d 
 There is nothing so far 
 I expect  to have every relevant knowledge to find and be good at my future job 
 Reading a lot 
 Intet 

 er ikke så god til gruppe arbejde  
 de mundtlige prøver 
 Ved ikke 
 jeg forventer at 
 ikke noget 
 Stress. Jeg har en masse sideløbende projekter der også kræver opmærksomhed. 

 At skulle bruge alt for meget fritid, efter skole.  

 At blive uddannet.. :) 
 Al det ferie, jeg er sgu bange for at glemme hvad man har lært. 
 Have det svært med opgaver  
 Eksamen  
 Intet. Jeg glæder mig til det hele.  
 Ved ikke 
 Kedelige lektier til langt ud på natten. 

 . 
 lektier 
 Prøver, fordi de gør mig nervøs 
 Prøver, men hvem kan lide dem. Der er rigtig meget gruppe arbejde, og rigtig mange fremvisninger 

indtil videre. Det ville være rart med flere afleveringer.  
 Ruby. 

 at skulle få gruppearbejde til at fungere ift. til store grupper 
 Læse-lektier 
 længere praktikperiode. 

 Lange skoledage 
 SU 
 Spildtid, feks i form af undervisning fra elektrikeruddannelsen gentager sig i elteknik faget 
 Intet. 

 .... 
 Fremlæggelser 
 muntlig fremlægning 
 ikke noget 
 Intet, jeg glæder mig til alt. Måske eksamen :) 
 ? 
 Dunno 

 Examinations that I may not be prepared for 
 The struggles of group work. 
 det ved jeg ikke 
 GRUPPEEKSAMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 Exams 
 I dont know 

 Ved ikke 
 Presset, og stressen 
 Eksaminer/prøver  
 Studiestartsprøve 
 Exams 
 Selvstudie. 
 projekterne 

 Intet. 
 Den større mængde læsestof 



 Nothing as of right now 

 Ved ikke 
 ved ikk 
 Svære og tidskrævende opgaver/projekter o.a. som kan forhindre én at få tid til de andre vigtige 

ting i sit liv. 
 til at stå tidligt op 

 at finde praktik plads 
 ikke noget 
 find a good job after graduated 
 ved ikke 
 - 
 The organzation theory. 

 none 
 Exams.Exams.Exams. 
 Team work  
 Der er ikke noget jeg ser mindst frem til :) 
 Nogle timer går for langsomt, føler ikke at vi gennemgår teksten godt nok 
 E 

 ved ikke 

 Gruppearbejde. Foretrækker at arbejde alene. 
 Programmeringen  
 Ingenting! :))) alt er godt 
 ?  
 ingenting.  
 snobbet undervisere og forringet undervisning 
 Oral exams 

 .  
 Det kan jeg ikke svare på, det er altid sværest at være der hvor man føler sig svagest. Jeg er et 

sted nu hvor jeg ikke føler jeg har et naturligt flair, så der skal jeg arbejde hårdere.  
 A job in this field of study 
 ved ikke 
 ... 

 Party 
 Eksamenerne   
 reeksamer. 

 team work 
 At læse en masse bøger 
 Eksamerne  
 Timerne kan blive mange 

 cant say it now , every thing now is important for me 
 Eksamener. 
 intet fritid 
 ved ikke 
 Gruppe arbejde med meget useriøse medstuderende  
 Prøver/eksaminer..  
 I hope not to fail any exam. 

 har ikke noget jeg ikke glæder mig til.  
 nothing more 
 Exams 
 nothing 
 I'm not sure. 
 At være i studiegruppe med personer, som jeg ikke klinger med 

 Gruppearbejde 
 jeg er lidt spændt (gru/glæder) mig til at komme ud af min komfort zone og springe ud i tingene, 

prøve ting af og spørge folk ind til et produkt eller få bedømmelse for det man har siddet og 
arbejdet mange timer med. 

 De stressede perioder op til eksamenen. 
 Tanken om hvis der er noget jeg ikke forstår.  
 At studiet en dag stopper 

 Dårlig undervisning med inkompetente og ustabile undervisere og skemaændringer i sidste øjeblik. 
 ved ikke 



 Der er ikke noget jeg mindst ser frem til, da jeg ellers ikke havde meldt mig på uddannelsen.  

 ? 
 Vet inte  
 Actually I dot know what could be. 
 Failing or having group work with people who don't work 
 . 

 uddannelsestøtten 
 blive undervist i ting jeg ikke kan se, hvad jeg skal bruge til 
 Exams 
 Lektier 
 eksamerne. 
 ??  

 tvunget gruppearbejde 
 ved ikke 
 For lange ferier  
 Gruppearbejde 
 Eksamener 
 . 

 eksamen 

 Jeg tror det bliver en udfordring med gruppearbejdet, da man allerede nu kan se, at mange har et 
"løst forhold" til skemaer, mødetider og fælles ansvar for en fælles opgave 

 intet 
 prøverne 
 Ingenting, er dog lidt bange for at falde bagefter 
 Statik 
 Eksamener 

 Lange dage til 15.45  
 Transporten fra og tilbage 
 Den lange transport frem og tilbage  
 Ved ikke... 
 eksamen 
 - 

 frygt for en "dårlig klasse" hvor jeg ikke passer indfrygt for dårlige lærere/lavt niveau (fordomme) 
 til tider meget læsning og meget arbejdspres. 
 vinter tiden 

 lektier 
 En masse ny læring. 
 Kun gruppe evaluerings formen. 
 eksamen 

 dum smarte 
 Bruger undersøgelser og dyr kantine.  
 eksaminer 
 At få en uddannelse 
 Using the math and physics we learned in our project 
 . 
 Det bliver hårdt at studere, men ogås sjovt. 

 alle lektierne der ligepludselig kommer på en gang 
 Jeg kan godt lide gruppearbejde men jeg synes godt nok også det kan være en udfordring 
 at jeg skal kæmpe for ikke at komme til at presse mig selv for hårdt.ekamenmere adminisrativt 

papirarbejde mht sps, dispensationer mm  
 Hvis det bliver svært at få fat i praktikpladser.  
 ved ikke 

 det er alle de oppgaver man får, selv om man har et projekt at lave. 
 dunno 
 eksamen  
 Jeg ser PT. ikke noget dårligt i fremtiden, med henblik på studiet. 
 nothing 
 Modules which I don't find highly interesting (but they need to be done, in order to understand the 

field properly).  

 Det ved jeg ikke 
 fvdvfvd 



 . 

 a 
 Afsluttende projekt 
 sygdom 
 lidt feedback, mindre viden, teori, information og nedrustning af ens læring motivation fra KEA, 

lærere. Ikke fordi der er noget negativitet om dette, men jeg vil gerne fuldføre uddannenlsen med 

fuld viden :) 
 det har jeg ikke gjort mig nogen overvejelser om 
 Eksamener og lange dage 
 ikke at få viden 
 Gruppearbejde 
 .. 

 ... 
 Don't know yet 
 Når vores CC laver motivationstaler uden grund 
 Lektierne ;) 
 pas 
 At lære ting jeg ikke får brug for, 

 assignments 

 At det bliver hårdt at gennemføre. 
 Ved ikke 
 Eksamner. 
 Den lange rejse fra og til kea 
 At skulle bruge alt min fritid på at lave opgaver. 
 Pas 
 lektier.. 

 Learn how to use the product 
 bruge meget tid på lektier derhjemme 
 not enyojing comin to school 
 exams - especially oral exmas 
 tungt fagligt matriale. 
 Praktik og at uddannelse som datamatiker er på 0,5 år ekstra. 

 the process of applying for internship/exchange.. it will be difficult 
 I'm worried we are going to be less prepared for employment than those studying in technical 

universities.  

 Prøver og eksaminer. Og hvis vi forsat skal arbejde 6 sammen i gruppe arbejde. Og jeg ser aller 
mindst frem til at jeg i 2 år ikke får ferie.  

 IT exams 
 ved ikke 

 Alt hvad der er uforudset. 
 hmm.. ved jeg ikke lige 
 123 
 i don't understand the question 
 im not sure 
 I'm not sure about the group work. But it is to early to say, when we've just made groups. 
 Internship 

 ikke noget 
 Alle prøverne 
 Pas 
 At få færdighedernetil at kunde få et job 
 Svær matematik :) 
 At skulle blive ved med at slås med et it-system, der ikke fungerer. 

 til at være på su 
 Ikke noget på den front 
 I'm not sure. 
 Lange studietimer  
 I don't know 
 Jeg synes ikke jeg har noget negativt at notere indtil videre. Indtil videre har jeg et positivt indtryk 

af KEA. 

 problemer med at kunne løse de opgaver vi for stillet. 
 Det går lidt for hurtigt synes jeg. men stresser sig meget.  



 Evt. Mangel på forståelse af læren og materiale. 

 i'm looking forward to everything 
 no freetime 
 Fester.  
 al' den tid der går med at hører praktisk information. tid der ikke bliver brugt på reel indlæring. at 

skulle bruge 2 år med Fronter (som er en super dårlig intranet tjenest) og at skolen har et super 

dårligt internet 
 Maaaagter ikke flere powerpoints  
 ? 
 Nothing 
 Ved ikke 
 Hvordan undervisningen kommer til at forløbe, hvis der ikke bliver ansat en lærer, så der ikke er så 

meget bøvl med skemaet. 
 Det bliver hårdt 
 At læse MINDRE  men lære MEGET  
 exsamerne, angst 
 e 
 Eksamerne 

 Virksomhedsøkonomi 

 - Til at møde opgaver/fagligt indhold, der er (for) svært at forstå.- Til selv at skulle finde 
praktikplads. 

 foredrag der virker lidt meget rutine og ikke så meget innovation.  
 oftwarekonstruktion da det er svært 
 At sige nej til alle invitationerne om at komme med på druk. 
 Svært at sige, men frygter alle ikke og falde ved siden af eller ikke være dygtig nok, tror bare det 

handler om en målrettet arbejds insats så skal alt nok gå =) 

 Læsning 
 ? 
 Lektier (særligt læse lektier) 
 Stop prøven og 1 semesters prøven 
 pp 
 Exams 

 at stå tidligt op, og at få for mange lektier for. dårlige lærere. ustruktureret undervisning. dårligt 
sammenhold på skolen grundet de mange uddannelser og linjer. 

 Aner det ikke 

 lektier 
 Gruppearbejde bliver en stor udfordring  
 Ikke noget.  
 At Kea har ry for at være ustruktureret (uden at tage sorgerne på forskyd) 

 Eksamen 
 Økonomi - vi har netop været igennem Tools & Skills 3 og jeg håber at jeg ved at læse op igen og 

igen vil forstå virksomhedens økonomi bedre.   
 Til trods for at jeg føler at der er en kæmpe fordel i gruppearbejde, ville jeg ønske at der blev sat 

lige så stort fokus på individuel udvikling. Jeg føler personligt at nogle områder er svære at 
fokusere på at blive bedre til og træne i, når man skal få det til at gå op med produktivt og 
"effecient" arbejde med andre mennesker. Man ønsker ikke at hæmme dem, og derfor kan jeg 

forestille mig at der hos mange (inklusiv mig selv) ligger en tendens til at tilsidesætte sin personlige 
udvikling til fordel for udarbejdelse af et projekt, eksempelvis. 

 ikke noget 
 Det ved jeg ikke på dette tidspunkt 
 To the teacher talking down to me, and to get told most of the time what we can use this for when 

we are done and not what we are going to use it to now in the school  

 Nothing so much 
 Eksamens press. 
 lot of group work which can be really hard esspecially at the begginig  
 Transporten. 
 ikke rigtigt noget  
 Hvis der kommer dårligt gruppearbejde.  
 Unexpected changes 

 sidde stille og studere samt stram økomoni i 2 år 
 toilet besøg 



 su løn 

 De mange lektier :) 
 eksamen i humanvidenskab 
 Der er ikke rigtigt noget jeg ikke ser frem til, da jeg har haft en begyndende interesse via. HTX og 

folkeskolen. 
 alt det gruppe arbejde 

 Ikke noget specifikt. 
 Pas 
 tests, exams etc. 
 Shitty schedule 
  

 At få ens endelige karakter ud fra 2-3 eksamener i alt 

 The fact that after graduating this school I can't continue at DTU. 
 Ikke rigtig noget. 
 Jeg ser mindst frem til eksamen og de store opgaveskrivninger, da det nok ikke er min helt store 

force. Men jeg skal nok overkomme det. :) 
 Lange teori timer. 
 Branchepraktik. Jeg syntes den ligger alt for tidligt. Jeg føler mig langt fra tilpas med at være i en 

butik, før jeg har lært noget. (jeg har lært noget, men langt fra nok til at kunne befærde mig i en 

butik. Mener jeg) 
 homework 
  uddanelsen jeg kan brug i fremtiden 
 Ved ikke 
 Det har jeg ikke tænkt på. 
 Ingenting. 
 Gaining great knowledge in the field of construction. 

 ? 
 Pas  
 Har ikke nogen endnu 
 Eksamensangst.  
 Not Learning 
 Underviserne 

 Eksams  
 ikke noget, jeg ser det som det kommer. 
 Det ved jeg ikke helt nok bare at skulle op til eksamenerne 

 Har jrg ikke overvejet  
 Jeg ved det ikke. 
 Ved ikke 
 Useriøse folk og frafald !  

 Lektier 
 Det er fedt nok at få en grundviden om hele designteknolog, men nogle af de områder som 

"dragthistorie" interesserer bare ikke mig og min linje, og det kunne man måske godt være kommet 
lettere over for eksempel ved min linje og så gå mere i dybden med det til dem, der faktisk skal 
bruge det 

 At være på SU 
 Nothing 

 Ved ikke 
 Eksamen 
 pas 
 store projekter med besværligt eller dårligt fungerende gruppe arbejde. 
 The evalations  
 Større studiepres end jeg kan overkomme.  

 Eksamener 
 Afleveringer.  
 Det sociale er lidt svært - vi er 40 mennesker der ikke kender hinanden og skal se sørge for at vi 

lærer hinanden at kende. Jeg har intet imod at gøre en indsat selv, men det ville være en kæmpe 
fordel hvis skolen skabte nogle rammer. Evt. nogle elever fra andre årgange på samme uddannelse, 
der sørgede for at samle folk. 

 at skulle til eksamen. 

 Ved ikke 
 a lot of chapters we are supposted to read from one day to another 



 Alle afleveringerne og eksamerne. 

 Learning about business. Since i learned all that at my last education. And the business teachers 
there was way better than the ones here. 

 3 
 Have nice fun4 
 er ikke en gym dreng, så skolebænken er lidt hård. 

 Pendling og hjemlig logistik. 
 Vides ikke 
 Ikke noget jeg kan tænke på 
 , 
 dumpe eksammener 
 Det kan jeg ikke svare på. Jeg nyder det hele, tror jeg. 

 going deeply into network security 
 Exams ;)  
 diploma, job 
 . 
 . 
 ved ikke 

 Ingen anelse. 

 .. 
 Eksamen, grundet eksamensangst 
 Group projects 
 At skulle arbejde sammen med folk der ikke er motiverede for det 
 Det ved jeg ikke 
 eksamenslæsning 
 ikke noget 

 spildtid. umotiverede og larmende medstuderende. 
 . 
 At jeg støder på manglende motivation. 
 Jeg frygter at kommunikationen og informationen er på samme lave niveau som på Guldbergsgade. 
 Eksamen 
 eksamener og det matematiske aspekt 

 Projekter uden kreativ indblanding.  
 I don't know 
 At fortsætte med gruppearbejde. Eksamener.   

 Studiegrupper 
 eksaminer.  
 the math lessons 
 full time studies 

 Uvished omkring praktikplads.  
 ved ikke 
 jeg ser frem til at blive uddannet som en god optikker og hermed komme ud i arbejdesmiljøet  
 Searching for an internship as a foreign student seems daunting. Hopefully this will change. Also 

exams. 
 eksamner/prøver 
 Ved ikke 

 læjæl 
 Gruppearbejde, da jeg ikke er den store fan af det  
 At skulle høre mere om typografi 
 Matematikken :)  
 pas 
 formange gruppearbejde, som går skævt! jeg elsker gruppe arbejde, når man arbejder godt 

sammen.  
 ? 
 At bliver presset. At blive forvirret når der ikke er styr på det praktiske. 
 Gruppe arbejdet kan være en udfordring samt frustration over manglende viden eller at ramme 

muren og ikke at kunne komme videre i projektet. 
 Exams 
 to learn unecessary theory which won't be useful in practise 

 prøver og eksamner 
 Eksamener  



 de lange togrejser :( 

 Exam 
 Eksaminerne  
 ?? 
 ? 
 Dårlige emner 

 At skulle på SU igen. 
 . 
 There is no such thing  
 studiegruppe 
 Software design. Det er det mest ligegyldige fag jeg nogensinde har oplevet. Hvis man kigger på 

fremmødet på software design, er det under 50% af kassen som møder op.  

 Udover eksaminer (som vel og mærket de færeste elever kan lide at skulle op i), er der ikke noget, 
jeg ikke ser så meget frem til. 

 Eksaminerne... 
 at skulle igennem alt det der er irellevant for mig, da det ikke er drømmeuddannelsen men det var 

det alternativ der var hvis jeg skulle undgå et sabbatår 
 Free hand drawing. 

 . 

 nothing 
 Programmering 
 Arbejdspresset  
 workload ? 
 nothing 
 Bad grades, failing, sleeples nights.  
 Develop better communication skills 

 mødepligt 
 Jeg ser frem til eksamen, men er også nervøs/angst for den. I den sammenhæng ser jeg mindst 

frem til at skulle være i eksamens situationen. 
 Intet 
 Fremlæggelser  
 . 

 Jeg tager det som en udfordring 
 Confused about this question. Should one write the things that one is looking forward the LEAST, or 

one's most IMPORTANT expectations? o.O? 

 Der er ikke rigtigt noget jeg ser mindst frem til. 
 rejsen fra odense til nørreport hver dagkonstant følelse af ikke at leve op til jeres forventninger, 

selvom jeg møder op og er aktivt studerende 
 Fremlæggelser, klasseundervisning 

 Slåskampene med SU-styrelsen i forbindelse med SPS støtte mv.Det at man måske ikke opnår så 
megen socail sammenvær med de andre studerende.eventuel stress 

 Having problem finding a job and to be able to support myself here in Denmark. 
 Nothing. : ) 
 fail in maths :D 
 mellemtimerne. 
 Ikke noget 

 De store projekter. Det er næsten 2 år siden, jeg sidst gik i skole, så jeg er ret meget ude af 
træning, hvad angår projektarbejde og skrive store opgaver. Derudover tænker jeg allerede på 
praktik. Håber at jeg kan lære noget i 1. og 2. semester, som jeg kan bruge til noget i praktik, for 
er bange for at jeg kommer i praktik og føler, at jeg er dum og ikke kan bruge det, jeg har lært til 
noget. 

 dont yet know 

 * Lack of bananas in the school canteen 
 Jeg ser frem til at lære uddannelsen bedre at kende og få mere viden.  
 Intet 
 det ved jeg ikke 
 Eksamener - blot pga angst 
 pas 
 min studiegruppe 

 ikke noget særligt, faktisk. 
 not well working team 



 GROUP WORK - they simply don't bring out the best of each of us because of short period 

assignments  
 ... 
 - For meget læsestof- Har valgt KEA for at få det mellem hænderne (lærer ikke særlig meget af at 

læse lange tekster)  
 At KEA altid virker en smule forvirrende og ikke så godt koordineret 

 Et lidt irelevant fællesmodul 
 Til stress og frustrationer i forbindelse med manglende tid til studier gennem fordybelse og til at 

gøre sit studie og projektarbejde ordentligt. Studie tilrettelæggelsen lægger vægt på kvantiteten og 
`glemmer` at det er kvaliteten der har den størreste værdi!   

 At jonglere arbejde og studie 
 I expect my education at KEA to be the cognitive and practical platform that I will use throughout 

my career. 
 At der ofte ikke er styr på så meget og opgaverne nogle gange er er abstarkte og dårligt tilrettelagt. 
 At praktikken er valgt at lægge over sommeren,  mange virksomheder er ikke så aktive i 

sommeren,  
 .. 
 ? 

 Jeg synes timer og gruppe arbejde ligger dårligt i forhold til at have et studierelevant arbejde. De 

fleste kontorer lukker kl 16.00 så skal derfor tit vælge timer eller gruppe arbejde fra, til fordel for 
erhvervserfaring.  

 n/a 
 de lange projekter med sideløbende irrelevant undervisning 
 The business part - but I'm ready to learn it!  
 2 years of study 
 . 

 Exams :)  
 De skriftlige opgaver 
 and less business and less INDEX awards. 
 - 
 Fællesprojekterne på tværs af linjerne 
 The common module - a lot of the lectures and teaching seems like repetition from our previous 

course. We, for instance, had a lecture in qualitative/quantitative research - something we have 
gone over many times already and knowledge you have when you have a upper secondary degree 
(gymnasium). 

 praktik 
 Eksamnerne  
 Eksamen 
 To finish 

 Jeg tror ikke, jeg har nogen negative forventninger. Læsebyrde  er selvfølgelig ikke altid det 
sjoveste 

 Learn the same things all over again.  
 ved ikke  
 Gruppearbejde og fremlæggelser. 
 At fronter virker dårligt 
 At sidde i klasselokalet  

 Hvis der er tvungne gruppe arbejde i eksamener. Alle vil ikke have samme ambitions niveau, og det 
vil ikke være holbart 

 Er lidt bekymret for eksaminerne, men jeg er også en af dem, der lider af eksamensangst. Så jeg 
håber at de små pitch og opgaver undervejs kan hjælpe mig på rette spor.  Er også en smule 
splittet i forhold til vores praktikforløb, da det er placeret i sommerperioden, har jeg hørt at mange 
virksomheder ikke har muligheder for at tage praktikanter ind, da de selv kører på meget lavt blus.  

 Jeg er lige startet på top-uppen, og har stort set udsigt til 0 ferier. Ingen efterårsferie - praktik i 
hele sommerferien. Hvornår er det, at vi skal koble fra? 

 - 
 Alle projekterne hvor vi arbejder med en case i ugevis og derefter bliver bedømt udelukkende på en 

refleksionsopgave, som ingen to lærere nogensinde har kunnet forklare ens. 
 What is yet to come 
 group work 



I studiesammenhæng, hvad motiverer dig? I hvor høj grad er du enig i 
følgende udsagn om din motivation 
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Hvilken undervisningsformer motiverer dig mest? Ranger nedenstående 

undervisningsformer ved at "trække" den undervisningsform du bedst kan lide 
op i toppen, efterfulgt af den du næst bedst kan lide osv. 
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Hvad synes du karakteriserer god undervisning? 

(Skriv gerne nogle eksempler ned)  
 

 I think a good teacher is a teacher who makes sure that every student is following and does not 
work just with the students who are bit ahead of the class.  

 tech  

 Dialogues and debates in lectures. Innovative and open minded teachers 
 Motivation, dedication, openess 
 Involving students for short team work in a class.More visual things (practical), not only theory and 

books. 
 Teachers who have real world experiance ,good teacher student relationship and success through 

small classes. 
 Ability to present the information clearly and in interesting way; to use time efficiently; to help 

when needed;  
 Når der er dialog i klassen, frem for en undervisers monolog. Mulighed for at arbejde med nogle 

opgaver på skolen og få hjælp af undervisere 
 gode lærer, der ikke håner en.  
 Engageret undervisere, og mulighed for deltage aktivt i undervisningen i form af tid til spørgsmål 

mv. 

 Initiativet for, at få eleverne ind i stoffet og sørge for, at de forstår hvad der gennemgås 
 StrukturGruppearbejde - praktisk/teoretisk  
 En lærer som giver konkrete eksempler på virkeligheden, og som rent faktisk har erfaring med det. 

(som selvfølgelig også er god til at lære fra sig) 
 at studerende hjælper hinanden med at forklare/fremlægge teorier de selv har lært 
 Engasjerende foreleser, som tar hensyn til ulike behov. Benytter seg av ulike forelesningsmetoder.  
 Engagerede og glade lærer 

 forberedt lære 
 . 
 Patience, working together with a student or group by consulting, feedback. 
 Open mindness, an ability to explain, listen and to help. Also some humor could be great 
 In my opinion a good teaching environment is where the learners are able to experience things or 

after a teacher discussion they can apply it. Having a group work can be helpful in enhancing your 

skills but with the right people around the group since some are not really working they are free 

loader in some ways. 
 Dialogbaseret eller hands-on 
 Dialog mellem lærer og elev men også selvstudie i form af opgaver baseret på præsenteret 

materiale 
 Fin. 
 Man skal gå derfra, og føle at man har lært noget.  

 En forberedt lære, forberedt klasse 
 en general respekt i undervisningen. Så som at folk ikke larmer når der bliver undervist eller 

fremlagt af andre elever  
 At læren virker engageret, samt kommer rundt til alle. 
 En undervisning hvor både underviser og studerende kommer med imput. 
 Den på kea 
 Underviseren er ordentlig forberedt og kommer med noget undervisning der er relevant for 

faget. Når man føler at man har lært noget i den givende time og man har fået noget viden man 
kan bruge. Ved en god undervisning sidder man i et tilpas miljø. Dvs. at der er ordentlige lys- og 
luftforhold. En god akustik så alle studerende har mulighed for at følger optimalt med. 

 humor seriøsitet gode grupper feks 
 Varieret undervisning: oplæg, små opgaver, dialog.  
 When teachers compare things with everyday situations/items to make students understand better. 

Asking the students questions right after they have gone through something and repeating.  

 Someone who is able to captur the attention of the class. Someone who speaks loud and clearly.I 
also think it´s a good idea to start out buy saying fx. okay so the next 45 we are gonna go over 
this, this and this and then we´ll take a 5 minute break and carry on.This gets me more focused 
and motivated, because I now know that within the next 45 minutes I have to focus on going 
through these stages and then I will have a break. If I don´t know how long a lecture is gonna go 



on, which topics we are gonna go over and when I get to stretch my legs, I quickley loose focus 

because for all I know this could last until lunch.    
 . 
 Dialog mellem lærer og studerende. 
 En motiverende lærer der inddrager de studerende.  
 - Forberedte elever og undervisere- Struktur i undervisningen 

 Entusiasme fra underviseren. Forståelse (ingen dumme spørgsmål). Praktiske eksempler.  
 Undervisning bestående af gentagne korte oplæg fra underviseren, efterfulgt af praktiske øvelser og 

diskussioner   
 Dygtig og interessant lærer, med personlighed som inddrager eleverne. Små opgaver i mindre 

grupper som bryder tavleundervisningen op. Grundig undervisning i praktiske ting som photoshop 
osv. Gode slides, uden for meget tekst og evt. med videoer og billeder for at gøre det mere 

spændende 
 Et godt flow med en forståelig lære og klart budskab 
 At der ikke er for meget spildtidat underviserne virker engageret   
 læreren har god kommunikation og lyden i klasseværelset skal være noget bedre  
 1 times læring, efterfulgt af en time hvor undervisere er til rådighed til at svare på spørgsmål. 
 good teachers with teaching expierence ( does not include work expierence) 

 At man selv for lov til at "røre" ved det man skal lære, altså at det ikke bare er en lærer, som står 

og snakker i flere timer 
 . 
 ?? 
 Liberté, égalité, fraternité   
 Engagerende og spændende. Udfordrende! 
 s 
 Patience, time managing, efficiency 

 Throughout knowledge of the subject, good communication skills, humor 
 When teacher os focused not only on present g his knowledge but trying to actively interact and 

engage students in learning process.  
 Dialog mellem lærer og elev 
 motiveret lære med mange små regneopgaver 
 når man har noget i hånden man kan se på og man sidder i en gruppe og arbejder/snakker med 

dem 
 Aktiv læring 
 god kemi mellem lærer og elever 

 God forklaring på viden som vi kan bygge på 
 Lærere med meget viden på deres felt der ikke er bange for at tænke ud af boksen.  
 Undervisning, hvor der laves praktiske øvelser ind i mellem. så man prøver at beregne det man har 

lært teoretisk  

 Det ved jeg ikke..... 
 Ro i klassen, gode diskutioner og masser af feedback 
 Er meget tilfreds med mine læreres undervisning. Der er gennemgang af lektier, tid til at spørgsmål 

og lidt undervisning udenfor pensum, som binder klassen sammen på en anden måde en bare at 
jerne igennem pensum. 

 Når lærer fanger eleverne uden at tabe nogen.  
 God og glad energiEngagement fra underviserenFrisk luft i klasseværelset 

 At inddrage de studerendeKonkret undervisning, at underviseren holder sig til emnet  
 En lærer som taler højt klart og tydeligt, som samtidigt har en flot stor skrift der er letlæselig.Ro i 

klassen medmindre der bliver spurgt om noget, eller vi har holdarbejde.Interaktiv undervisning. 
 . 
 engagement fra lærerens side. man kan byde ind med ting. 
 De timer der appelere til flere sanser, så man ikke falder i søvn ved at lytte til en person, men får 

noget variation. 
 Underviserne matcher forelæsninger med det vi har læst til dagen. Og lærer os hvad vi har læst om 

i bogen. Ikke kalder modellerne eller processerne noget andet end dem i bogen.  
 At man får en masse vigtig viden, også lade eleverne selv sidde med det bagefter - tjekke op på 

den måde, om man har forstået det.  
 undervisning som inspirere til at ønske mere viden om emnet. En underviser som brænder for hvad 

de underviser i 

 Masser af visuelt materiale og en god veksling mellem foredrag & individuelle opgaver. Gerne 
produkt-orienteret undervisning med mulighed for feedback på produkt. 
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 motiveret og relevant undervisning 
 at få løst en opgave på tavlen også få nogle man selv skal løse 
 Motivation og engagement fra lærerens side af 
 Kompetente undervisere. 
 sammenhæng mellem teori og praksis bliver vist 

 En hel del hands on / praktisk arbejde  
 At underviseren ankommer til tiden og er forberedtat underviseren forstår at forklare sig tydeligt og 

forståeligt 
 Formidle materialer og information så godt som muligt. 
 Hvis læreren har styr på sit stof og engarerer eleverne i undervisningen - enten med opgaver eller 

spørgsmål ud til eleverne.  

 Tilpas tempo med tid til opsamling og spørgsmål undervejs. 
 - Samspil mellem underviser og elev 
 Balance of presentation and talking; casual but frank 
 Being inspirational, not just teaching from autopilot 
 engareteret lærer 
 ? 

 Good results 

 Respect and motivated teachers 
 En inddragelse af eleverne 
 at alle kan få udbytte af den. 
 At klassen deltager i undervisningen. Altså at læreren giver bolden til eleverne så de kan 

budragende til undervisningen 
 Der skal være plads til alle.  
 Grundighed. 

 forberedte lærere 
 Struktur, seriøsitet blandet med lidt sjov.  
 Lærer med energi, som formår at gøre undervisningen spændende. Undervisning, hvor det også er 

muligt med pratiske opgaver. 
 A teacher that's a strong speaker and hands on educating 
 En god og engageret lærer, der kan finde ud af at lære fra sig 

 At læren er klar til at tage alle spørgsmål og er 100% inde i stoffet 
 At først undervise stoffet - fortæl alt hvad der skal vides. Derefter vise det/komme med eksempler 

på hvad man har undervist. Og til sidst lade de studerende selv prøve det man som undervist selv 

har gjort.Løbende skal der også være tid og plads til at kunne skrive noter og evt. stille spørgsmål. 
 en lærer der forklarer de basale ting til nogen som ikke har hørt det før og på en mere pædagoisk 

måde, med mindre teknisk begreber eller hvor de begreber bliver beskrevet noget mere. 
 Pædagogisk undervisning hvor man bliver taget i hånden og vist hvordan ting skal gøres (tænker 

css, html osv) 
 Motivering 
 To be clear and make good examples 
 praktiske opgaver 
 Be open-minded and innovative 
 Patience and understanding. 
 ability to see what level student is on 

 To be enthuasiastic and also engaging the students in order to get students to feel acknowledged 
and also gives motivation to learn and even comprehend what is being taught. 

 having a feedback from the students and really hear them.Aslo have time to help individually. 40 
people in a room is not a good method. 

 Når man går i en god klasseNår man har kvalificererede lærereNår man føler sig som en del af 
undervisningen Undervisning med mulighed for fordybning af emnerne 

 Når klassen er med i lærerens foredrag 
 Dialoghands on dybdegående cases  
 fordybning, forståelse, opgaver 
 Engagerede elever.Ro.En lærer, der både underviser og lytter.Varierende undervisningsformer, så 

man ikke sidder og laver det samme hele tiden. 
 Engagerede undervisere som ikke kun ved noget om deres fag men også noget om de andre fag så 

de kan relatere dem til hinanden  

 en time der ikke går alt for hurtigt, så man ikke kan følge med. Dette er et problem, som mange 
har. Sænk tempoet og øg læringen 



 Lærere der elsker deres fag, inspirerende oplæg (evt. fra tidligere studerende), gode projekter  

 -når man får udleveret en teoretisk viden, som man skal forsøge at arbejde videre med, enten i 
grupper eller alene.  

 forelæsning, teori, ordentlig forklaring fra underviserne 
 Good structureGood examplesWell prepared 
 en dialog med de studerende. en samtale og en diskusjon. ikke et foredrag  

 Jeg synes det er en god undervisning, hvis en lærer kan få eleverne til at slappe af i en sådan grad 
at de ikke er bange for at begå fejl i det mundtlige. Motiverende og søde lærere er det bedste.  

 a teacher who lets us ask as many questions relevant to the topic 
 Et godt studiemiljø med lærer og elever... 
 At den er struktureret og underholdende 
 Good teachers 

 praktisk del 
 God lærer :D 
 clear communication 
 Dialoger med eleverne, og en masse praktiske opgaver 
 forstålige lærer 
 Praksis 

 when teachers have that experience in their life not just teaching practical  things ,  and they share 

it with students 
 En lærer der tager sig god tid.  
 at det organiseret 
 At personen som underviser er skarp, imødekommende og inspirerende. 
 Forlæsninger - undervisning af relavant materiale - selvstudie 
 At læren har styr på sit materiale, og kan finde ud af, at kommunkere det videre på en ordentlig og 

velformuleret måde.At undervisningen bliver levende: Altså at underviseren bevæger sig rundt i 

rummet. 
 In my opinion, a good teacher should know how to interact with student and also know how to 

make his or her's class funny. 
 når man glemmer man er i skole 
 the good learning  
 Wxplaining material in simple terms. Making sure everyone understands. 

 approach and knowledge  
 When the teachers can motivate students with words alone. 
 At læren tager tingene op og stiller spørgsmål ind til emnerne. At man får nogle små opgaver som 

skal løses. At læreren er til rådighed og tager sig tid til at der besvares sprøgsmål.  
 En struktureret lærer som underviser på en måde der er forståelige.  
 en lærer der fremlægger godt og selv viser angagement, motiverede medstuderendeplads til lidt 

sjov og balladedialog mellem elever og lærerplanlagt fremgangsmåde og passende tid til opgaver 

 God dialog - både mellem lærere og elever; men også indbrydes elever imellem. 
 At man får beskrevet formlerne før man tager dem i brug. Fremfor at skulle bruge tid på at opfinde 

den dybe terlerken igen...  
 At underviser kan holde min interesse 
 Underviseren er engageret og forberedt. Mødestabil og lukker ikke undervisningen med for mange 

ubesvarede spørgsmål. 
 En god underviser og forberedte studerende  

 Folk som kan lære fra sig, og gerne vil. Og at man kan få alle med.  
 En blanding af forelæsninger og gruppearbejde. 
 Att alla studenter är bekväma i klassrummet med sittställning frågor  
 A good teacher is someone who can motivates me and make the class to be fun in the way that I 

can't wait for the class start . 
 Conversation in classes ,details and homework  

 . 
  At lærerne forstår eleverne, og er velforberedt,Og er i stand til at lære fra sig (UDDANNEDE 

LÆRE!!!) 
 når eleverne føler underviseren har styr på tingene og formår at gøre undervisningen interessant 
 Orderly and cohesively presented lectures, regular feedback, clear targets and tasks 
 Forberedelse og ingen spildtid 
 at underviserne er kvalificerede til at undervise 

 Inddrage eleverne , dialog mellem lærer og elev 
 en pasioneret lærer 



 eventuelt at gennemgå noget matriale, for derefter at få forskellige opgaver i det samme. 

 God pedagogik og en lærer som brænder för sitt fag.  
 Forberedt lærer med autoritet 
 X 
 læren 
 at læren sætter os ind i hvad det er vi har med at gøre 

 Jeg er ikke vild med at man bare skal sidde og lytte, eller læse en tekst og svare på spørgsmål. Jeg 
lærer bedst ved at lave tingene praktisk eller prøve sig frem, lærer på en anderledens måde 

 velforbirathans no 
 at man forstår undervisningen 
 En forberedt lærer som man kan stile spørgsmål til og der er velformuleret. Derudover skal der 

være ligemeget teori og praktisk. Og så dur det ikke med for mange elever i klassen 

 Noget JEG kan bruge mine hænder på 
 Massere af praktisk arbejde 
 En god undervisning for mig er når min lærer, og jeg begge møder op forberedt. Læren skal 

undervise, og jeg skal sørge for at kunne lære noget og få noget ud af timen, så jeg kan formidle 
stoffet og bruge det i andre sammenhænge der er relevant for min uddannelse.  

 Den er aktuel og ikke forældret 

 At læren er forberedt og profesionel  

 Engagement fra både elever og lærere.Små opgaver, helst med valget mellem individuelt eller i 
grupper.Diskussioner mellem elever, samt lærer. 

 en levdendene undervisning hvor der er en løbendene dialog mellem elever og underviser, har 
forløbigt er godt indtryk af undervisningen på Kea byg 

 VelstruktureretUnderviseren skal være dygtigIkke for meget "tavleundervisning"Eleverne skal være 
"hands on".  

 engageret underviseriklusion af de studerendepraktiske eksempler 

 Man bliver inddraget i undervisningen, er nok det vigtigste. samt at undervisningen bliver gjort 
spændende.  

 Teori givet på en præcis og forståelig måde opfulgt af praktiske opgaver  
 Viden= teori + praksis  
 Dialog, forklaring og begrundelse. 
 arbejder sammen på storskærm, og får alle med 

 engagement, focus og plig. 
 God forberedelse, god diskussion og nem tilgængelige materialer  
 planlægning og forklaring 

 ikke for meget teori og praktiske opgaver 
 Discussion in class, friendly teacher - who is reconizes every students need 
 at man bliver indraget i undervisningen. 
 Det handler om at inddrage de studerende, derudover skal de studerende også holdes aktive, ved 

opgaver osv. 
 god 
 Entusiasme, god energi - ja faktisk det mine undervisere på E-design gør!  
 at man kan se et formål med det der bliver gennemgået, hvorfor skal man lære det, at det giver 

mening.at stemmen er til at holde ud at høre på i længere tid af gangen.klasseundervisning. 
 Engagerede lærere, nuanceret undervisning 
 spændene, motiverende, inddragende og sjov 

 Spørgsmål hvor alle kan være med at diskutere, det er ofte der man lærer noget. 
 At lære noget nyt 
 ok 
 Oplagte undervisere som er glade for deres arbejde.Man kan tydeligt se når underviseren ikke 

synes hans eget felt er interessant. 
 involving the people you are teaching, making sure that you keep a pace that is not too fast and not 

too slow.  
 A good teaching is characterized by both professional and friendly attitude, complex approach, 

constructive criticism, fun and objectivity.  
 Spændende emne 
 Nogle undervisere der brænder for det de laver 
 a 
 Et udluftningssystem der ikke bliver styret i fucking Ålborg? Helt ærligt, hvilken hjernedød spasser 

har dog fået den idé at varme og udluftning skal styres fra den anden ende af landet?Smæk nu bare 



en knap op på væggen i lokalet så man selv kan styre det..Det er fuldstændigt ligegyldigt hvordan 

undervisningen fungere når indeklimaet er dårligere end i et kapel.KEA, det er for dårligt. 
 at være velforbredt og undervisning er sjov at deltage i  
 feedback, information fra lærere, hjælp og støtte fra lærere hvad angår pensum og fuldføre 

samtlige fag/moduler i god orden. 
 At læreren er klar og tydelig i mælet.at læreren tilpasser undervisningen til det generelle niveau i 

klassen.at man kan tilgå de stillede opgaver uden for mange spørgsmål. 
 At læreren kan holde de studerendes opmærksomhed 
 At undervisning og vidensdeling forgår fra studerende og lærere 
 Indlevelse, engagement, stor faglig viden 
 friendly environment, theory shown in practice, discussion, motivation 
 At underviseren er interesseret i at eleverne forstår undervisningen. At underviseren tager sig tid til 

at forklare, hvis klassen ikke er helt med. 
 Teaching that I can use practically  
 Struktur og engagerede lærerer 
 Når du får noget ny viden og du får et eksempel at sætte det i sammenhæng med. 
 Forskellige undervisningsformer. Gå mellem tavle undervisning til opgaver.  
 At man kan få forelagt forskellige måder at modtage viden på og derfra egentlig selv vælge hvilken 

metode man vælger at bruge. Det er her meget relevant at have nogle meget klare mål for, hvor vi 

skal hen og, hvor meget man skal vide. 
 Having fun. 
 Tydelig og klar formidling af viden. Velforberdte lærere og fagrelevante opgaver 
 Dialog med underviseren, hvor der er tid til de lidt skæve og nørdede spørgsmål og lign. 
 Gode underviser 
 Den induktive læringsmetode, som benyttes her, virker okay, hvis man får et teoretisk grundlag, 

man kan benytte, men vi får tit udstedt opgaver uden at have fået et teoretisk grundlag, og så 

bliver det bare en gætte-leg om at finde den rigtige løsning på en opgave.    
 varierede undervisnings metoder, og en strukturet struktur 
 en god lærer 
 High quality, thinking about students 
 Lave opgaver der kan bruges direkte på en arbejdsplads, istedet for kun teori. 
 while in lecture - that teacher can keep students attention. 

 When student understand what teacher is talking about and can solve the task 
 få så mange elever med i undervisningen som muligt og at man kan se at folk er motiverede. 
 Er hvor underviseren har hale klassen med og ikke bare fortsætter og antager alle har forstået 

stoffet, fordi han har travlt 
 when teachers are motivated to help us try out new things, and they understand that we all learn 

differently. It really helps when the teachers are encouraging when we are struggling with a difficult 
task 

 passion for teaching, not just working.   
 Når læren er motiverende, når læren har gjort et godt stykke arbejde hjemmefra. Når læren former 

undervisningen til hver individuel klasse. Det ikke alle der lærer ens. Når undervisningen er 
varierende. Når der sker noget andet end læren bare står og snakker. 

 Understanding that not all students are on the same level and taking that into account 
 At der er noget dialog mellem lære og studerne.  
 Læreren sikrer sig for at man har forstået stoffet, fx ved at spørge til hvad man har lært sidst, eller 

ved at spørge til hvad man har lært ved at læse pensum. 
 At man har lært noget  
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 a good communication between teacher and the students 
 Ability to explain lectures 
 Being dedicated, and being able to explain things properly so people understand it. I also like when 

the teacher lectures about something, and then hands out an assignment to do in class. 
 Being able to interact with students, easily catch their attention, make lectures interesting 
 Engagerede lærer der er velforberedte, men også engaerede elever der deltager aktivt i 

undervisningen.  
 Teori blandet med praktisk 
 underviseren er arngergeret og giver sin viden vider 
 Ja det er fint  

 At alle kan følge med, god stemning og ro, gode grundige forklaringer fra lektors side 



 At man er ordentligt informeret om læringens indhold forud for undervisingen. Det har desværre 

IKKE været tilfældet i min første tid på KEA. 
 En god blanding af teori og praktisk undervisning  
 En lærer der er engageret og kan lære fra sig 
 Enthusiastic but not uptight. 
 En undervisning hvor der er dialog imellem lærer og elever. 

 Team work is very benefits for the future 
 Jeg har lyst til at skrive "kreativ undervisning". Med det mener jeg f.eks. i optik hvor ligningerne 

"navngives" f.eks. "styrkedansen". Det gør at man husker den fordi man knytter det til noget 
specifikt.Og ellers at få lov til at sidde og regne/løse opgaver/lave projekter selv/sammen om 
emnet.Super fedt at få lov til at sidde med tingene i hænderne selv, f.eks. som i refraktion og 
BTV.Jeg synes også det er godt med feedtbackskeamer efter et afsluttet emne. Det er en rigtig god 

måde at se om man har forstået hovedpunkterne i det gennemgåede emne. 
 Grundig indførelse i stoffet meget gerne med visualisering af det. 
 underviseren skal være god, med studerende skal være venlig.  
 Forståelse af elever og lærer 
 giving a lot of live examples to discribed information, good techning, can be done good only by 

person who's truly interested in what she/he is doing and talking about 

 dialogue 

 struktur, overskud & forståelse for ikke alle tænker ens.  
 det skal været et mellem- til højt tempo, uden alt for mange afvigelser.man skal kunne stille 

spørgsmål.man skal selv arbejde med stoffet ind i mellem 
 Når underviserens formår at få klassen med. Fx ved ikke kun at tale ud fra en PowerPoint.  
 Dialog mellem uderviser og hold 
 Profesor with practical skills giving them to students. 
 Ved ikk 

 Eksempelbaseret undervisning er godt. Det er vigtigt for mig at få noget konkret på det 
teoretiske.Og få noget viden og derefter arbejde med det. 

 Teori og praksis 
 Underholdning, altså undervisning med humor og masser af gode eksempler 
 forklaring, få vist tingene, få en lille opgave omkring emnet, og ¨få alle til at lave opgaven rigtigt 
 d 

 50% teori og 50% praktisk 
 Spændende og dynamisk, helst med noget visuelt og små øvelser der holder en vågen. Et godt 

indeklima og små pauser gør underværker 

 Oplæg med præsentationer (powerpoint), hvor der ind i mellem blivet stillet opgaver, som bagefter 
løses i fællesskab i klassen.Når klassen følger med i undervisningen og læreren formår at holde 
eleverne på det rette spor.  

 Indtroduktion fra læreren i dagens indhold, derefter opgaver med emnet i små grupper.  

 Læren skal kunne trække på relevante ekspempler som ligger ud over pensum 
 En engageret lære med styr på det han laver.Visuelle præsentationer, mindre tekst og mere 

billeder. 
 God undervisning er dialog basseret og der er et vel struktureret undervisnings forløb, hvor 

eleverne ved hvad der forventes af dem og værktøjerne til hvordan de skal blive bedre skal der 
selvfølig undervises i. 

 Forståelig undervisning, mulighed for hjælp, lærer der gider det 

 En åben undervisning HjælpsomGod til at lærer fra sig.  
 En lærer, der har styr på flokken og kan hjælpe hvor der behøves, samt at medstuderende deltager 

i undervisningen 
 eksempler og praktisk undervisning i det pågældende relevante stof som gennemgås 
 hej 
 Being able to explain, impress students and motivate them to learn the subject 

 struktureret. dvs at man følger læseplanen og kan følge med hjemmefra uden nødvendigvis at 
komme til alle timer. at læreren gennemgår stoffet, og hjælper med at forstå rammen man skal 
lære indenfor. indtil videre har jeg lært en masse, og derefter fået at vide at det er den forkerte 
måde at gøre det på :V total dårlig måde at lære på, hvis man først til sidst stifter bekendskab med 
at man lærte det forkerte. Start med at sige at vi lærer det på en forkert/forenklet måde, for 
derefter at lære det rigtige; så kan man effektivt indlære, og ikke blive forvirret som er tilfældet 
indtil videre på KEA. 

 Ville være helt super med ET på Dansk! 
 hmmm 



 Undervisning, hvor alle elever er inkluderet og kan svare på spørgsmål.  

 Det kommer meget an på hvilket fag. Men f.eks. i Optik så synes jeg det fungere godt de gange, 
hvor vi først får præsenteret noget teori, og vi derefter kan få lov til at lave nogle opgaver som er 
knyttet til teorien.  

 God dialog mellem elever og lærer.Inspirerende og energisk lærer --> gør også altid at eleverne 
også gider engagere sigStruktur - hold tidsplanen for undervisningen (hvis ikke I gør som lærere 

hvorfor skulle de studerende så?) 
 En god og grundig forklaring til emnet - forelæsning - ikke for meget klassedeltagelse, da det 

hurtigt gør det mere ukonkret og svært at få gode noter.   
 - Kreativitet- En levende tilgang til stoffet (passion og faglighed)- Motiverende adfærd- Tydelig 

udmelding af forventninger, deadlines og opgaver- Høj faglighed 
 God undervisning giver generel såvel som uddybende information, men gør også plads til at den 

enkelte kan stille spørgsmål. Undervisningen må gerne være teoretisk, men viser gerne rigeligt med 
eksempler (hvad end det er billeder eller fysiske eksempler) 

 God, men effektiv introduktion til opgaver Selvstudier især i form af opgaveløsninger med hjælp fra 
lærerne  

 Gruppearbejde / Klasse samtalerFremlæggelser 
 an alternating learning method 

 A lot of knowledge left behind 

 Dybdegående undervisning. 
 digital teaching, partly individual but also lot of group work  
 Forberedelse 
 at læreren gør undervisningen spændende og man ikke skal sidde og lytte på en lærer for længe, 

men at der noget teoretisk og bagefter på praktisk. Plus læreren giver eleverne tid til at forstå og 
viser gerne en ekstra gang på tavlen  

 Hvis man kan mærke at underviseren er begejstret og passioneret omkring det han/hun underviser 

i, så kan det næsten ikke gå galt. Der skal også være plads til at inddrage diskussion i små gruppe, 
da det er der man reflekteret teorien og får mest ud af det. 

 cooperation 
 mange nye tænk 
 vis vi bliver de klogeste hold der har været indtil videre 
 en åben og selvsikker underviser som har styr på sin viden 

 . 
 Lars, Even, Cornelius :-P hæhæ 
 Underviserer der er 100 % organiseret i hvad de skal kommunikerer ud.Praktiske øvelser i 

undervisningen.Ikke alt for megen repitition af læselektier 
 motiver og gode lærer 
 At alle kan være med, uden at det går for langsomt. 
 pas 

 Teachers being prepared and clear about what they want to teach. Humor doesn't hurt. 
 One that dont loose attention of the students  
 En blanding mellem forelæsning, dialog mellem studerende og interaktiv læring (kahoot fx) 
 Good teacher should- motivate students- teach them something (so they actually gain some 

knowledge)- know how to explain the subject- be strict and fair, friendly out of class 
 Når læreren kan forklare det på en måde at alle elever kan forstå og følge med i. 
 At læreren er passioneret omkring det de underviser i, og er gode til at bringe eleverne med ind i 

undervisningen. Praktiske eksempler og at prøve det af, man lige har lært. Learning by doing.  
 Kort teoriMere praksisopsamling til sidst 
 At der er tid til en dialog mellem underviser og studerende. At underviseren har struktureret deres 

undervisning enten med slides eller lign. At undervisningen fokuserer på kommende prøver og 
eksamener eller omvendt. (At eksamen reflektere det man har lært!) 

 motivating openminded inspiring  

 Når man bruger tid på opgave regning og samtidig får hjælp af læren 
 Intro til hvad eleverne kommer til at lære på dagen.Når undervisningen byder på noget 

interessant.Struktur.Repetition - eleverne kommer på banen. 
 Velforberedt 
 Way of teaching that motivates you to further exploration of the subjectFollows the needs and 

suggestions of students as well as concerning study and application of both new and old 
technologies   

 God dialog mellem lære og studerende, at man forstår det der bliver undervist om 
 Læring og udfordrinh 



 At der er en god blanding af teori og praksis, både ift.det konkrete stof, men også den måde 

underviseren engagerer de studerende på. Det fungerer godt med små øvelesr undervejs, hvor vi 
selv tvinges til at sætte teorien i praksis. Derudover er det nødvendigt (i min optik) at holde en kort 
pause hver 45. minut, da undervisning min. 1,5 time er for lang tid ift. koncentrationen. 

 . 
 Articulating information in a professional manner, to a high standard, whilst keeping the class 

engaged and interested. 
 Underviser der ved hvad de laver.  
 Motivated and dedicated  
 en god balance med både teoretisk og praktisk undevisning, så man også laver noget, og ikke bare 

lytter efter i en forelæsning, men stadig får lidt teori 
 God kemi mellem lære og elever. God dialog så det ikke kun bliver underviseren der snakker 

 Svært at sige på nuværende tidspunkt 
 Jeg har ingen forslag. 
 En forberedt undervisning om et konkret emne, der engagerer de studerende 
 Dialog og dynamik i klasse.At få elever involveret i undervisning, så det ikke blot er et 

foredrag.Energisk underviser 
 Motivende lærer 

 At underviseren også viser engagement, og viser at de har styr på det, de skal lære os 

 At alle er med 
 It involves students practicly and in the mean time they also do theoritical learning. 
 En god blanding af underviser fremlæggelse og opgaveløsning. 
 en spændende dialog med lektoreren.  
 pas 
 at lærene og eleverne betragtes som mennesker, ikke maskiner 
 Good teaching means making the student interested in what you teach. 

 Engagerede undervisere, spændende stof, aktiv deltagelse i undervisningen for alle. 
 Diversitet. Lidt af det hele, lidt tavleundervisning, lidt praktisk undervisning, veksling mellem teori 

og praksis generelt. At læren forstår at lytte til elevernes behov og omvendt.  
 At der foregår en dialog imellem lærer og elev. Hvor alle spørgsmålene kan blive fremsagt og 

besvaret i relevans til det teoretiske materiealle læren har udleveret og fremlægger om.  
 En underviser, der brænder for sit fag. De studerende skal engagerede. 

 God forberedelse fra alle deltagende, således man kan deltage aktivit i undervisningen.   
 Nuancering af den givne undervisning samt repetition efterfølgende. 
 loyality, willingness, helpful, nice,  

 Så længe læreren er tilstede og brænder for at undervise. Så er klar til at lytte og lære, det kræver 
selvfølgelig også at de kan formidle deres emne på en god måde.  

 A person who know their stuff. And are good at communicating it to a crowd. 
 3 

 knowledge 
 Egne opgaver og fremlæggelser og diskotioner i klassen 
 Dialog underviser/studerende.Undervisere som klarer at motivere, inspirere og kvalificere til 

selvstændig tanke og tilgang til problemstillinger.  
 Ingen kommentar 
 Undervisere inspirer 
 Q 

 En lærer der får eleverne med og får dem til at syntes det er spændende 
 En god blanding mellem teori og praksis, som indtil videre er fuldført, har jeg oplevet.  
 getting people's in the room attention. and making everything interesting and not boring  
 Captivated audience and ability to explain and pass the message in simple manner 
 hm 
 . 

 En entusiastisk og velforberedt underviser.En der giver sig tid til at gå i dybden med nye emner. 
 . 
 - En dialogbaseret og velforberedt undervisning.- En grafisk undervisning. (tegninger, modeller 

osv.)- En god indstilling fra både underviser og studerende. 
 ... 
 At underviseren er opmærksom på at få alle med og aktivere de studerende, under undervisningen, 

så det ikke bliver tørt og kedeligt 

 When I'm given space to reflect it myself 
 At teori og praksis kombineres i konkrete tiltag 



 At underviser og studernde har en god dialog mellem sig, samt noget praktisk arbejde 

 Velforberedte undervisere der har styr på materialet.Eksempler der involverer elever. 
 kea 
 to the point.klar snak. ikke så meget ligegyldigt snak.opgaverne er alt for åbne, man skal nærmest 

selv finde på dem. håber det bliver bedre i løbet af året.  
 . 

  
 Præcis formidling 
 Kortfattet og enkel læringsstil 

 Når undervisningen er velorganiseret, og der er tid til at afprøve de forskellige ting, således at man 
når at få alt med, og ikke sidder tilbage og ikke kan være med hvis der er en enkelt ting man ikke 
får fat i.At der er en god blanding af at lytte og lære og afprøve. 

 At  man får viden om det, man skal sidde og arbejde med. 
 dialog mellem underviser og studerende. Mulighed for at afprøve viden i praksis 
 Undervisning der ikke KRÆVER at jeg sidder ned hele dagen, og ser på PowerPoints, 5 dage i streg. 

Hvis vi laver noget i løbet af de timer, fint, men ellers mister underviser mig mellem 2 og 10 gange 
på en dag. 

 Making good powerpoints, so you're able to listen what the teacher is saying whilst getting to write 

down what's on the powerpoint. I'd prefer if the powerpoint is uploaded beforehand the class starts, 

so you can have it on your computer and still get everything (in case it goes too fast) That the 
teacher uses proper english. That the teacher speaks loud enough. That the teacher is fair and 
reasonable.  

 En forstående og engageret lærer At alle studerende deltager Gode kommunikationer mellem lærer 
og elev  

 Når man modtager noget teoretisk viden og dernæst kan udføre det i praksis 
 - vær frisk og engageret. - varieret undervisningsformer. ikke det samme hele tiden. - snakke lidt 

mindre og få de studerende til at lave lidt mere.  
 simple and understandable 
 clear information, consisitency 
 Teori efterfulgt af opgave med brug af den lærte teori.  
 At læreren sørger for at alle elever har forstået det. Oplever tit at nogle lærer går hurtigt videre 

uden at spørger om alle er med  

 - Sjovt -Nem at huske  
 When the message gets across. 
 En kombination af praktis og forlæsning 

 Praktiske opgaver 
 ordentligt forklaret  
 Variation. Dialog, opgaver undervejs  
 God afveksling mellem teori og praksis 

 Pauser under undervisningen og dialog med læren 
 en lære der er god til at forklare, samt at arbejde lidt selv 
 man bliver fanget af undervisningat materialerne er opdateretgøreundervisnigen levendepraktisk, 

man får lov til at bruge hænderne!  
 Jeg synes det er godt, når undervisningen er bygget op på baggrund af det man har læst, så det 

man har læst som lektier giver mening til undervisningen næste dag. Dialog og sjov, samt en god 
fornemmelse for hvornår de studerende ikke er med.  

 En engageret underviserEngagerede elever 
 Efter min mening er det ikke så meget emnet det kommer an på, i min optik kommer det an på 

hvad det er for en lærer der underviser og om man kan mærke at de brænder for det de 
underviser.   

 Explaining and having a dialog. 
 Communicative skills and constant asking of questions and trying to explain things well 

 en bladning af teori og praksis. først teori som man så prøver i praksis bag efter. 
 Underviseren er præcis og holder sig til et konkret emne, undgår for mange sidespring.   
 hvad jeg selv mener er god undervisning, er når læren har styr på alle hans/hendes ting og det har 

de også :D 
 Being able to teach different people and try to let them understand even repeating many times until 

everybody is ok. 
 Variation i undervisningen  

 God fremlægning, så der er tid til gode notater, opgaver løsning, og debat ang, opgaveløsning 
 med gode praktiske eksempler 



 https://www.youtube.com/watch?v=CdTe-xoCWsU 

 Hvis læren formår at fange ens opmærksomhed gennem hele modulet. 
 . 
 Interesting lectures  
 forlæsning 
 aosndjsdoajfn a 

 Det der karakteriserer en god undervisning, er en lærer der har sat sig ind i stoffet og brænder for, 
at lære fra sig. Derudover, sørger læreren for, at gøre undervisningen både interessant ved, at 
bringe eksempler ind i undervisningen, så man kan se sammenhængen. Det bedste, som jeg 
personligt synes er et kæmpe plus er, når læreren laver sjov i timerne, således timerne endvidere 
bliver sjovere og hyggeligere. 

 ... 

 når læreren indrager eleverne i undervisningen.  
 I think a good teacher should be willing to help all the time, and has to be open towards the 

students' opinion. Also I believe a good teacher has to have some experience in order to be able to 
provide evidences behind the theoritical knowledge. 

 . 
 Being able to make yourself clear to all students what your trying to teach, and being available for 

student questions 

 En blanding af forelæsning og opgaver 
 En undervsinig hvor der er en god dialog tilstede og hvor der er en god pædagogisk tilgang til det. 

Derved ment, at stoffet bliver relateret til virkelige ting og ikke bare holder sig til det nogen gange 
tørre stof i bøgerne. 

 a well prepared teacher who is open minded and ready for a dialogue. also good questions makes 
for good learning..  

 Personal help for students - Teacher tries to help not says google it 

 Good explanation, good sense of humor, approachable attitude and openness in general.   
 Communication and encouraging students 
 en lære der kan holde folk vågne ved at give motiveret og god undervisning med indhold, dialog 

mellem underviser og studerende. 
 En god blanding af både selv-studie og forelæsning, samt mulighed for at indhente 

undervisningsmateriale fra timerne. 

 Ping pong mellem underviser og elever.Samt forbedrete elever.At underviser inddrager 
eleverne.Undervisere gør er "farverige" 

 Forberedelse. 

 . 
 Powerpointerne er en meget god måde at undervise her 
 Energetic vibe, interesting presentation of the theory, group and individual tasks, easy-going and 

open-minded set, yet strict. 

 En lærer der bruger tid på at snakke om stoffet, i stedet for at plapre løs om sine egne ting. 
 at underviser tgaer imod spørgsmål og dummer det ned, hvis behovet er derat der er tid til at 

tænke og ikke kun skulle følge med på ppt, hvor man ikke kan nå at blinke, fordi man sp misser 
nogetmulighed for både at få forklaret og selv skulle forklareblanding mellem ppt og opgaver 

 At få en opgave og komme ud at arbejde med den i en studiegruppe. Klasseundervisning og 
fremlæggelse på it og økonomi fungerer overhovedet ikke. Har intet fået ud af undervisningen indtil 
videre. 

 Undervisning der motiverer en tilat tænke selvstændigt og være kreativ.undervisning der laves på 
digitale medier, således at man ikke skal være afhænig af om man evner at læse en lærers til tider 
problematiske kragetær. at undervisningen bliver beskrevet overordnet på fronter, således at man 
kan kigge på det igen når man kommer hjem, eller for de elever som ad denene eller anden grund 
ikke var der, stadig ved lidt om hvad der foregik i timen. 

 Teacher having good connection with all the student and knows how approch each and one of them. 

Tries to make the subjects and the learning fun.  
 The good teacher must know how to make me learn. 
 Allan Greve and Robert Skoczylas has everything what teachers has to have.  
 Undervisning som foregår i et tempo man kan følge med i, som udfordre på det niveau man er på - 

og giver sig tid til at samle op på det/dem som der er brug for. <- også selvom det har været 
gennemgået før. 

 j 



 At underviseren gennemgår det man har læst, og man kan stille spørgsmål til det læste eller til 

underviseren, uden at man føler sig dum. Derudover at man som studerende bliver inddraget i 
undervisningen ved eks. små opgaver med sidemakkeren eller gruppearbejde.  

 be able to teach his subect interseting 
 * Trust in the students' abilities and knowledge* Good communication between the teacher and the 

student* Making the student feel like his work is important 

 Synes når vi gennemgår et nyt emne med lærerne så synes jeg det skulle være stille og roligt, 
synes det går al for hurtigt.  

 En lærer der kan gøre det tørre kedelige teori til noget virkelig spænende 
 Dialog mellem underviser og elever . Forståelse for elevernes forskellige faglige niveauer  
 at det ikke kun er teori 
 Hvis jeg har forstået det 

 Engagerede og ærekære undervisere.Afveksling og overraskelser i tempo, så eleverne er på 
tæerne. 

 to involve all students into discussion and have some outcome from the lessons 
 simple and good structure for a lessongood visual materialssense of humour 
 teori og eksempler herpå 
 - Inspirerende underviser, der anvender eksempler fra hverdagen (få sat det i sammenhæng)- God 

stemning (forhold mellem lærer / elev) 

 Nå man har en forlæsning først og derefter bruger teorierne i praksis.  
 Relevant undervisning, med motiverede og engagerede lærere 
 Først og fremmest kvalitet: hvad lærer vi? Er det værdifuld og hvordan? Er den måde 

informationer, og viden bliver formidlet altid med omsorg, omtanke og respekt for modtageren og 
indlæringsprocessen? En god undervisning er meningsfuld og værdifuld ikke blot på informationer 
men burde også indeholde lærdom.   

 En blanding af forelæsninger og projekt/gruppe arbejde. En engageret lærer og en dialog præget 

undervisning. 
 In my opinion, good teaching is characterised by creative methods of information display, 

awareness of the variability in the student's knowledge level and respective motivational speech to 
overcome or improve it.Also open-mindness and some sense of authority (being the person in the 
room with the biggest knowledge on the subject). 

 - Når læren snakker højt og tydeligt uden at sige "øhh" eller andre fyldord hele tiden.- Når der er 

sammenhæng mellem eventuel præsentation og det der bliver sagt.- Når der er en tydelig råd tråd i 
undervisningen.- Når det er tydeligt hvordan undervisningen skal bruges i praksis!- Når 
undervisningen giver mening og er på et fagligt passende niveau. Der er næsten ikke noget værre 

end at spilde sin tid på undervisning man ikke lærer noget af. 
 Dialog, at lærerne lyttere til eleven, den nyeste viden,aktuelle eksempler 
 .. 
 engagment fra underviser 

 Mindre klasser hvor der er plads til dialog mellem undervisere og de studerende.  
 listening to the student and motivating them to want to continue learning and coming back to 

school every day 
 - grundigere undervisning- at der gåes mere i dybden- forståelse for om alle er med (på PBA'en 

Brand Design har vi alle forskellig baggrund) 
 A mix of practical and theorictical  
 An engaged and motivational lecturer 

 . 
 Interaction with students.  Real life examples combination og lectures and projects  
 I don't really know...  good english 
 Motiverede og forberedte undervisere + studerende.   
 Variation, både forelæsning, gruppearbejde  
 Variation, relevant and up-to-date case studies, practical workshops or cases where you get to try 

out your theoretical knowledge.  
 När man förstår betydningen och värdien af läringen  
 Lidt blandet undervisning. Hvor der både er lidt forelæsning og en form for dialog mellem lærer og 

elever 
 Jeg er vild med teoretiske forelæsninger blandet med praktisk forståelse efterfølgene.  
 Captivating speech and eye contact 
 En passioneret lærerEn afslappet lærer, som ikke er en "undskyldning" for sig selvGode, men ikke 

for mange, eksempler på en teoriVisuel understøttelse af det, der bliver undervist om - meget gerne 
stikord. Ikke for hurtige skift mellem slides - så kan man ikke nå at tage noter.  



 Experienced teacher 

 relevant, spændende, ikke for lang.  
 Eksempler og humor. 
 Dialog, workshop, proces 
 Motiveret underviseropdateret undervisnings materiale (KU er lidt forældet) 
 At man føler, at læreren vil og formår at forklare sit stof og at der kan være en fælles 

dialog/diskussion i klassen. At alle er åbne overfor idéer og anderledes tankegang. Jeg synes det er 
rigtig rart, at hvis man har læst noget til undervisningen, gennemgår man det i fællesskab, 
hvorefter at man laver små delopgaver i grupperne, så man kan bruge de metoder og teorier, man 
har læst om, så man kan se om man har forstået det korrekt. Det betyder også enormt meget at 
læreren er imødekommende og vil forklare de ting man ikke forstår, selvom det nogen gange godt 
kan være 'dumme spørgsmål'.Derudover skal fællesskabet i klassen også gerne fungere, ellers kan 

man have svært ved at føle sig velkomme, hvilket gør at man måske ikke vil dukke op til 
undervisningen. 

 At man ikke skal læse noget på forhånd, men at man kan opleve undervisningen. Fx understøttelse 
i videoformat, frem for at det bare er en underviser, der taler i flere timer.Veksling mellem 
undervisning og praktisk læring. Teori i praksis. Inddragelse af hele klassen 

 Relevant knowledge, interesting connections between elements from different areas or disciplines, 

concrete exemples, openess to dialog, interest in the students' thoughts or ideas, availability in 

workshops 
 At lærerne er i stand til at formidle materialet klart og tydeligt 
 If the teache knows how to engage the students, which means that being boring or uninteresting 

and taking the point away from the topic we expect to hear about is a no-no. You gotta know how 
to be a good teacher and mentor 

 teaching practical things and teaching by doing 
 

 



 

Har du din egen virksomhed? 

 

 

Har du din egen virksomhed? 
Krydset med: Programområde 

 

 

Hvorfor startede du egen virksomhed? 
 Becouse I could. 
 Fordi jeg ville være uafhængig også havde jeg et stort behov for at skabe noget 
 Fordi jeg fik en god idé, som der viste sig at være et marked for 
 penge 
 I have a passion for it 

 jeg følte for det 
 Der var ingen jobs at få under krisen i 2008 
 To try to be selfsufficient 
 cause I want to do what I love 
 Fordi jeg gerne vil eksekvere min idé. Og være selvstændig 
 I believe it could be a magnificent opportunity, beside i would like to be my own boos. 

 flere penge 
 Because I had an idea that I wanted to bring to market. 
 Penger 
 X 
 Fordi det er spændende 
 for at være fri 
 Because I wanted to 

 For at kompensere med min SU 
 Min partner og jeg så et markede vi så muligheder i & håber nu vi rammer vores mål. 
 2015 
 For at beskytte mine patenter. 

 Fordi jeg så et problem samt en interesse. 
 Selvbestemmelse 
 Det er det fedeste i verden! Jeg elsker det 

 Jeg fik en masse freelance opgaver efter mit praktik forløb på min første KEA uddannelse 
 penge 
 Because I want to be my own boss 
 Iværksætter-drømme 
 Fordi jeg tror på mig selv og mine kompetencer 
 Januar 2016 



 I prefer freelance work in my field of interest as a part-time source of income compared to any 

random/unrelated job such as waitress, receptionist, etc., that provides nothing else but financial 
support. 
 

Overvejer du at starte din egen virksomhed? 

 

 

Overvejer du at starte din egen virksomhed? 
Krydset med: Programområde 

 

 

Hvorfor vil du starte egen virksomhed? 
 To work for myself 
 Independency 

 this is my dream 
 I want to make a living from something I enjoy doing 
 jeg vil gerne være min egen chef 
 Passionen for at udvikle sit eget 
 Utfordringer. 
 penge og min egen chef 

 I have good ideas that I could bring to life and make money on it. 
 I want to create my own thing and show me perspective to others 
 Så at jeg kan få mig en masse lejligheder, så at jeg kan tjene penge og kan møde de mennekser 

(som jeg evt kender), som står og mangler en lejlighed. 
 Jeg vil gerne selv kunne vælge arbejdstider. Jeg vil have kontrol over, hvordan tingene bliver gjort. 
 Det har altid været en drøm for mig at ha min egen virksomhed. 
 Indkomst. Man er ikke afhængig af et regelset man ikke selv har sat osv. 

 Jeg har en masser idéer som jeg gerne vil prøve kræfter med en dag. 
 I would like to see an idea being brought to life and carried out. Every bit of the process. Also, I 

guess the idea of being able to create a working environment for me to employ people in, and then 
for us to build something together. 

 Det motiverer mig, at jeg er min egen chef og forhåbentlig få succes 
 Har massere af idéer og forestillinger og tror jeg er god som selvstændig 
 Drømt om det længe og vrimlet med gode ideer 

 To get my dreams come true 
 What not 
 for at tjene bedre 
 Money in the bank. Jeg er bedre til selv at styre mit eget flow i livet. 
 For at være min egen chef 
 Fordi jeg vil prøve at starte mit eget. 



 Hvis jeg ikke kan få et arbejde efter uddannelsen har jeg hørt mange starte egen virksomhed. 

 Jeg vil gerne være min egen chef 
 Motivation til at skabe noget nyt 
 Selvstændig og frie tøjler 
 Spænding og selvstændighed 
 For at kunne freelance og derved være mere fleksibel overfor eventuelle arbejdsgivere 

 For at kunne varetage egne budgetter og faktureringer som freelancer. 
 Det virker spændene. 
 Kunne være fedt 
 Fordi jeg gerne vil prøve kræfter med at skabe noget fra bunden og fordi jeg tror jeg kan bidrage 

med noget til markedet. 
 Selvbestemmelse 

 Direktørtid 
 to create employment for myself and others 
 Fordi jeg syntes at jeg har nogle ideer der skal føres ud i livet 
 Nye udfordringer 
 Være min egen chef og prøve mine ideer 
 Fordi det kunne være fedt at komme ud på arbejdsmarkedet med et alternativt produkt til alle dem 

der findes idag! 

 Selvstændighed 
 Jeg ønsker at gøre velgørenhed 
 In order to reach my goals 
 Don't know yet 
 Wherever I will live in the future. 
 Udfordring, dybdegående projekt 
 kunne være fedt at have sit eget 

 jeg er den fødte leder. 
 Jeg vil gerne være min egen chef 
 To bring something new and useful to the market 
 Selvstændigt arbejde. Sin egen chef 
 fordi 
 Selvstændighed 

 En gammel drøm 
 Because its business life , and im really into it 
 $$$ 

 Jeg føler ikke at lige præcis det jeg vil, findes derude endnu. 
 Mainly because I hate that word named "boss". But also, I have a tone of ideas in my head right 

know, so I want to see where could they take me. 
 Fordi jeg ikke har lyst til at være løn modtager hele livet 

 For at være selvstændig og selv bestemme dagsordenen samtidig med at få indført nye idéer 
 Tjene penge og ændrer verden 
 Jeg vil gerne være min egen chef og vil elsker at se ting gro. Jeg arbejder meget målrettet og hårdt 

for at komme fremad, hvis det er noget der interesserer mig for, eller hvis jeg føler det er noget 
verden ikke skal snydes for. 

 For at blive selvstændig og skabe bedre rammere for min kommende familie og mig selv. 
 Fordi jeg kan arbejde mere koncentreret om det der interessere mig 

 Because of firstly money , secondly i got some good ideas that i want to develop plus i love risk 
taking 

 Udfordringen 
 For at være min egen arbejdsgiver 
 Kan godt lide at have indflydelse 
 Fordi jeg har en god idé og tror det kunne være vejen til en god karriere 

 overvejer det da jeg syntes det kunne være spændene at prøve 
 det er sjovere 
 Så jeg selv kan styre hvad jeg kommer til at arbejde med 
 Vil gene selv bestemme over min tid 
 Jeg tror det ville være sjovt og spændende, og det vil være en god oplevelse at skabe sit eget. 
 selvstændighed 
 selvstendighed, et skod arbejdsmarked, frihed. 

 fordi jeg har mange ideer 
 vil gerne være min egen chef 



 for at være min egen chef og ikke sidde fast i andres regler og koncepter 

 Fordi det er udfordrende og ekstremt spændende 
 Because i like the idea of being selfemplyed. 
 Egne vilkår 
 Nemmere at få en fredag eftermiddag fri når man er chef 
 Det er en forretnings hemmelighed. 

 jeg har altid brændt for at selv kunne bestemme hvordan jeg skal klare mig 
 for at skabe netværk, arbejdspladser og få indflydelse i dansk og globalt marked 
 Mest for at få indsigt i hvordan det hænger sammen at drive sin egen virksomhed i praksis. Derefter 

kan man altid vurdere om det er noget som man har lyst til at gøre seriøst 
 Jeg har nogle projekter som snart skal videre fra ide fasen 
 For at have mulighed for selv at bestemme og planlægge 

 I want to have my name based on my ideas with a lot of smart people working for making a 
difference in the world, 

 Fordi jeg har en god ide, og jeg synes det kunne være fedt at være iværksætter. 
 Så man ikke skal arbejde i en kæde 
 Af hobbymæssige årsager 
 Fordi jeg har en god ide 

 Blive mere selvstændig 

 cause I think, it's great thing to do 
 da det er den eneste måde at tjene rigtige penge på i cykel brancen, 
 job security and freedom 
 Employment 
 Det lyder spændende og anderledes 
 no final decision yet 
 I would like to start my own company, because i think that entrepreneurship is interesting. The 

monetary gains from owning a company is also very appealing even though i am aware of the risks 
of having your own company. 

 I want to start a company, that can change the world. 
 For selv at kunne styre det 
 Da jeg gerne vil afprøve om det er noget for mig. 
 Ved ikke vis der ikke er arbejdet 

 for at kunne lave lige præcis det, som jeg har lyst 
 I'm not sure how I will feel (in the long run) being employed doing static assignemnts for the rest of 

my life 

 Selvstændighed 
 moneyyyyyy 
 Bryder mig bare egentlig ikke om 9-16 jobs, desuden er jeg lidt tilhænger af arbejde er mere end 

bare arbejd, men nogen der kan udvikle en personligt 

 Jeg vil være min egen lykkesmed og vise verden hvad jeg dur til! Vil være min egen chef og blive til 
en kendt iværksætter! 

 jeg har altid ideer. 
 For at tjene penge 
 friheden og drømmen. 
 Det har altid været en drøm, at man kan stå op og lave lige præcis det man elsker. 
 I want to try it and I want to make my plans a reality 

 udnytte stor efterspørgsel, i en branche med få og små udbydere. 
 Udfordringen i at se ens eget arbejde gro. Se ens ideer blive til virkelighed 
 Jeg er ikke fastlåst på idéen om at starte egen virksomhed. Det der tiltaler mig er spændingen og 

idéen om at kunne skabe sit helt eget. 
 To challenges myself 
 To be my own boss 

 To make accomodation for people more ecofriendly and help preserve enviroment and nature 
 Selvstændighed 
 Jeg overvejer det kun. 
 fordi jeg elsker at bestemme 
 Fordi andre mennesker kompetencemæssigt ikke kvalificerer sig som min chef 
 For at kunne byde ind med noget unikt som ikke er set før 
 I like working on my own ideas 

 Jeg har været selvstændig før og det er noget jeg gerne vil gøre igen. 
 at stå på egne ben 



 Ledelse 

 Kun en overvejelse, da idéen om iværksætteri virker spændende 
 Make money, have flexiblity in own working schedule 
 For at være selvstændig. 
 Motivation and gains 
 Jeg vil være min egen boss ;) 

 Jeg synes jeg spilder min fritid, men ingenting 
 det kunne være fedt 
 Frihed, indtjeningsmuligheder, udfordringer 
 Frihed, gøre mine mål til virkelighed under eget ansvar, økonomisk uafhængighed 
 Så kan jeg være min egen chef 
 Because I want start some special company which not exist till now 

 følelsen af at være "toppen" er motiverende 
 For at kunne sælge mit eget produkt 
 Det er spænende 
 selvstændighed 
 Enten starte eller fortsætte min fars. Jeg vil gerne være iværksætter. 
 Freedom of decisions 

 helping others 

 Frihed 
 Drøm og motivation i livet 
 Det vil give mig en frihed inden for det jeg gerne vil arbejde med. 
 Kunne bruge viden direkte i et løbende projekt. 
 Jeg står for min egen planlægning og bestemmer selv arbejdstiderne. 
 Har altid været en drøm 
 tjene gode penge 

 For at sælge kunst. 
 It has always been a dream of mine. 
 Fordi jeg ønsker at være selvstændig 
 controll and creative freedom 
 Kan godt lide tanken om at opstarte sit eget og gøre det til en succes. 
 udlandet 

 Det har bare altid været en drøm at være min egen chef 
 Kan godt lide at arbejde med mine egne ideer 
 For selv at kunne bestemme og iværksætteri drager mig 

 Of self employment benefits and having freedom to do what you want to 
 Selvstændighed 
 jeg synes at det vil være spændende 
 Da jeg ønsker selv at styre min hverdag 

 For at gøre verden til et bedre sted 
 to realize my ideas 
 Så jeg kan få mine egne ideer ud i verdenen og se, hvordan disse bliver taget imod. 
 FREEDOM 
 jeg kan bedst lide selv at bestemme og vi gerne have mit eget agenturhus 
 Det er sit eget og det virker som et spændende projetkt 
 i want to build a buisness. 

 It will be fun! I have some ideas. 
 working for myself 
 Fordi ingen optiker er i det område hvor der jeg bor på Færøerne 
 Freedom on deciding what I want to dedicate my time on. 
 To be my own boss 
 Det ligger til mig som person 

 fordi man som selvstændig eller chef er den der bestemmer, hvilket ikke sætter så mange 
begrænsinger 

 To be able make maybe bigger difference in the city/country/world 
 Because I have so many ideas what to do. 
 To change the existing system 
 Jeg vil gerne være mig egen chef, og jeg kan godt lide at strukturere og uddelegere arbejdsopgaver 

og se folk have det sjovt med det, de laver. Derudover har jeg bare rigtig mange ideer til, hvordan 

jeg synes en arbejdsplads skal se ud og fungere. Bl.a. med daglig morgenhygge, morgengymnastik, 



at man siger hej og farvel når man møder ind og når man går hjem, at der er plads til at folk har 

børn med på arbejde osv. 
 I feel it's an extremely viable choice in the modern market. 
 Vil gerne være selvstændig 
 Vil være min egen chef 
 fordi jeg godt kan lide at være selvstændig 

 Friheden, udfordringen og erfaringen. 
 to have my own rules 
 because I am ambitious 
 Fordi det ikke altid virker som om der er job at finde i branchen 
 Jeg har haft en virksomhed og synes bedst om denne arbejdsform som er præget af et stor 

engagement, ansvar og en meningsfuld arbejdsindsats. 

 Because I believe in the entrepreneurial and proactive spirit. 
 Det er mit mål at blive selvstændig. 
 cause i want to have something my own 
 - 
 For at sætte mit eget præg på virksomheden, skabe flere jobmuligheder (fx indenfor indkøb er det 

svært at finde job) 

 spännande 

 Because I would like to have my own cafe 
 Fordi jeg gerne vil bygge noget op fra bunden og skabe min egen virksomhedskultur. 
 To do what matters to me 
 udvikling af mine kompetencer 
 Jeg har givet mig 110 % på utallige arbejdspladser uden at få noget ud af det, ud over at min chef 

får en større bonus . 
 Jeg har altid drømt om at være selvstændig, men jeg kunne godt tænke mig lidt mere erfaring hos 

et bureau/andet først, som man kan tage med videre 

 



 

Overvejer du et studieophold i udlandet fx i forbindelse med praktik eller 
udveksling?  

 

 

Overvejer du et studieophold i udlandet fx i forbindelse med praktik eller 

udveksling?  
Krydset med: Programområde 

 
 

Er der andre årsager til at du gerne vil på et studieophold i udlandet? gerne 
have ud af et studieophold i udlandet?  
 

 9 
 Experience and network 
 ? 
 Jeg tenker i all hovedsak, opphold i utlandet mtp praksis.  

 I want to gain more experience that will hone my skills. 
 ved ikke 
 Jeg vil gerne have muligheden for at opleve en anden kultur samtidigt med at jeg kan gå på 

universitet. 
 Nej 
 Danmark er for lille og uninterresant iforhold til omverdnen  
 Other skills and more knowledge.  

 I enjoy having an internatinal network of friends, and I also would like to increse my job 
oppertunities in general. Also learning about a new culture is always exciting and with 
the continues globalization today it can only be a plus to have gained some experience from living 
abroad.   

 Nej jeg synes de overståede sætninger beskriver det ret godt. Jeg vil gerne udvide mine job og 
uddannelses muligheder i ulandet. Her kan jeg få noget erfaring og uddannelse som ikke findes i DK 

som skaber nogle muligheder for mig i fremtiden.  
 Vil gerne prøve at have en hverdag i et andet land. 
 Det er generalt bare en kæmpe uddannelse 
 All the things listed above but mostly a great educational experience that can develop my network.  
 Har arbejdet og gået i skole i USA, vil gerne derhen igen. Håber KEA kan give mig muligheden 
 Jeg vil gerne opleve en ny kultur og få den ind under huden. 
 Experience 

 Muligheder for selvstændig virksomhedi udlandet 



 lære noget nyt og kulturen vil være en af de ting jeg ser meget på når jeg skal vælge et sted at 

studere i udlandet. 
 det er altid en fed oplevelse at være væk hjemmefra 
 nej 
 New freinds and differenet ideas. 
 Experience new way of teaching and also just to experience new cultures, people, environment 

etc... Also to see how people in different countries study and try it for yourself. 
 Jeg vil gerne se hvordan det er at være optiker i Norge, lære mig hvordan de praktiserer det 100% 

sådan at jeg kan tage tilbage til Norge når jeg ønsker det og kunne vise til at jeg også har været i 
Norge.  

 a better careeer 
 unforgettable life experience 

 A different prospective about the way that the other people are studying. 
 Muligheden for at drage erfaring fra at have arbejdet i udlandet 
 Jag vill bara prova något nytt inte med uppehåll utan praktik  
 Bigger work network 
 International experience in my chosen field.  
 oplevelsen og at man for et støre perspektiv 

 Jeg synes det er en super fed mulighed, for at opleve en helt anden verden og kultur, end den vi er 

vant til herhjemme i Danmark 
 Nej 
 jeg tænker at jeg kan skabe mig nye sprog kompatancer sideløbendene med studiet og praktikken i 

udlandet tænker på 2 ophold i samme land 
 oplevelser for livet 
 nr5, 9, 7,  
 Network.How the scene for a construction architect is in other countries 

 Det er spændende 
 more knowledge,  link between people with different kinds of knowledge 
 Har gjort det før, og fandt det interessant og motiverende 
 Vil gerne ud og se verden. 
 Jeg vil gerne komme ud af rytmer og prøve nye ting for at udvikle mig selv. 
 all listed before and of course hav fun and enyoj it. 

 New skills, new friends, new vision of life,  
 jeg vil gerne i praktik og ikke på studieophold. 
 look appealing to potentional employers  

 Employability.  
 Opportunities, inspiration and knowledge 
 nej 
 just experience as much new social challenges as possible 

 A good experience which will help me both personally and professionally. 
 An unforgetabble experience and make new connections 
 experience with different market 
 experience 
 Lige nu har i dækket ret godt ind på hvad jeg har i tankerne om studie ophold i udlandet eller 

praktik. Kan sagtens være det ændre sig i mine tanker om det. Men lige nu er det ikke blevet 
tænkte så meget igennem, ved blot jeg gerne vil det.  

 jeg har været ude før som yngre og vil gerne igen som voksen.  
 To improve my language skills. 
 Jeg vil gerne til Holland, da de er meget længere fremme ang green building og bæredygtighed. 
 Vil have nye rutiner og starte på noget frisk og anderledes. 
 Det er bare fedt at rejse og komme lidt væk, prøve noget nyt og få nogle nye oplevelser 
 oplevelser. evt bedre/anden lærere og undervisning. 

 Det er blot en overvejelse og ikke noget jeg har sat mig fast på endnu, men da jeg er meget 
interesseret i og har erfaring indenfor specielt møbel og interiør branchen kunne det være 
spændende at undersøge muligheden for praktik på f.eks Istituto europeo di design i Milano eller 
London College of contemporary arts. 

 Trying a real job  
 getting new knowledge, getting to know new people, culture and country, improve myself as an 

individual 

 lærer mig selv at kende bedre, plus at fungerer selvstændigt samtidig med at lærer en masse fede 
mennesker at kende  



 Experience of living in an other country, learning how they teach abroad 

 - Math- Physicslearn how to use them in Electronics 
 Det altid rart at se verden 
 Lære et andet sprog sideløbende med at studere.Have mulighed for job i pågældende land 

fremover.Opleve en anden kultur.Sammenligne eventuelle forskelle i studiet/praktikken med 
Danmark.  

 like line 1 and 4 
 I would like to challenge myself and gain intercultural skills that could give me more 

opportunities in my future carrier.  
 Better possibilities  
 Jeg vil gerne ud og opleve verden 
 Diffrent view's on things I have already learnt. And experience from large companies. 

 "At rejse er at leve"Jeg rejser så sjældent så med muligheden takker jeg gerne "ja" 
 Spændende personlig udvikling 
 skills,network,experience 
 I do not want to study abroad 
 . 
 jeg kunne godt tænke mig at komme i virksomhedspratik i udlandet, med henblik på at få et job.er 

ikke interesseret i et studieophold i udlandet. 

 Det kunne være en fed oplevelse, og elsker at være i udlandet. 
 better oppurtunity to find a job abroad 
 kultur møde 
 Jeg synes det kunne være fedt at bo i udlandet :-) 
 To learn studying methods in different country that are different from danish, so i can have 

something to compare and decide the best ways that suit and motivate me to study.  
 New prospective sand job possibilities 

 New valuable experience 
 . 
 Having fun. 
 New skills, new opportunities, new experiences, new memories. 
 Jeg vil meget gerne i pratik på  Færøerne fordi jeg har tænkt mig at vende tilbage til færøerne 
 Have a possiblity to work there maybe in the future or see how it's in other countries.  

 As much knoledge I share, the same I am getting back. More I share, more I travel - More I get out 
of it. 

 Det lyder bare spændende, og jeg synes, at det ser fedt ud, når nogen jeg kender på Facebook, 

Instagram mm. lægger billeder op af deres studie i udlandet eller hvis de arbejder.Jeg vil gerne 
udvikle mig personligt og ift. andre mennesker, så tror det ville være en fed måde at gøre det på, 
fordi folk i udlandet ofte tænker og agerer anerledes end os i Danmark. 

 * New travel and cultural experiences* New acquaintances and relationships* Openness to different 

teaching methods and mentalities 
 Udfordring 
 Afvekslingen i sig selv, og det at begå sig i anden kultur. Komme hjem med et eller flere nye 

perspektiver 
 independence, responsibility, new friends, attract my CV 
 new perspective  
 A new insight and new experiences 

 Experiences 
 Experience 
 I would like to have internship abroad not exchange studies 
 Udfore mig selv, udvikle mig selv mv 
 Blive bedre til engelsk, øge min internationalisering, få gode oplevelser og minder.  
 Do more 

 Jeg er draget af Australien 
 

Hvor kunne du tænke dig at komme på studieophold? 
 

 Spain, Australia, Canada 
 US 
 Australia or USA 
 Germany, Spain, USA 



 Milano eller New-York 

 skotland, norge, sverige, canada, USA og japan 
 Norge.  
 australien, tyskland 
 4th-5th semester 
 Anywhere in Europe 

 Næsten hvor som helst. Alt fra Canada til Sydkorea 
 Ingen ide 
 Canada el. Sydkorea/Japan 
 Det ved jeg ikke endnu, jeg synes at en tegneskole der blev snakket om i undervisningen lød 

spændende, men det er jeg ikke låst på. 
 Usa 

 singapor  
 Enten USA eller Paris 
 Perhaps outside of Europe, but I don't know. I'd go almost anywhere. 
 Seoul in South Korea would be my first choice.Otherwise Hong Kong, Shanghai or Tokyo. I think it 

would be very interesting to experience the upcoming economic and fashion industry happening in 
Asia. However, I do realize it is very unlikely since I would have to find a company willing to let 

someone in who does not speak the native language, and also I imagine it would be hard to even 

get the right cotacts for companys.   
 - Paris- London- Amsterdam - New York eller Barcelona 
 USA 
 USA nærmere bestemt San Francisco. 
 Et engelsk- eller fransktalende land 
 New York. San Fransisco. Australien. Canada 
 I USA eller i Australien 

 Zurich  
 England, Canada eller Australien 
 Almost anywhere 
 anywhere outside of Europe 
 Don't know yet 
 har ikke et bestemt sted men helst ikke et koldt sted 

 USA 
 USA/Australien/Kina 
 New York, London, Amsterdam, Paris, Portugal & Berlin 

 London, paris eller New york 
 Paris eller USA. 
 Spanien  
 Asien/Amerika.  

 Ikke nødvendigvis noget specifikt sted eller land, men gerne noget udenfor Europa. 
 Saint Martins, University of Leeds 
 Hos Microsoft 
 Netherlands, Norway, Sweden, Germany, Korea, Belgium 
 South Africa, Australia, United Kingdom or Canada 
 Portugal 
 Germany, Paris, England, Norway, Sweden 

 Korea 
 I USA 
 Prefereably to a big international city. 
 måske sydkorea. Canada 
 Japan 
 jeg har lyst at for rigtig god praktik 

 Don´t know 
 California, Sillicon Valley 
 Japan 
 Asia, South & North America and maybe Spain and Italy. 
 Ved ikke endnu  
 enten Englang eller Tyskland.  
 England 

 Norge   
 Australia of USA 



 Overalt 

 italy or asia 
 USAEnglandFrankrigSpanien 
 Usa, England, dubai 
 I already have plans after studies to go to states and work for one of my best friend  , thats 

probably my main goal 

 USA el. Australien. 
 USA 
 Berlin 
 New York. England. Muligvis Frankrig, Italien eller Hong Kong. 
 USA or Australia 
 England 

 England, USA, Sverige, Singapore, Tyskland 
 australien, london eller holland  
 Australien, New Zealand, Canada, Japan. Lande der knokler løs med at blive mere energivenlige 
 London  
 UK or Spain. 
 Mabey 

 Usa, Canada, Japan, Korea, Europa, Uk,  

 Alle steder end danmark 
 No preference. 
 Tyskland/England/Sverige 
 Bermuda 
 Gerne udenfor EU, Australien eller Canada 
 Ikke sikker 
 Skotland 

 Mine prioteter, og hvis det ikke går med den første har jeg overvejet de andre muligheder. 1. 
Optiker i New York 2. London3. Italien  

 Canada, England, USA, Skotland, Irland 
 Jeg tænker på Polen i 2 omgange både som stud og i praktik. for at opbygge sprog kompatancer 

samtidig. jeg tror at vors samhandel med polen og andre øst europæiske lande vil øges i fremtiden 
når polakkerne ikke kan komme til england får vi flara i nord europa og det vil være en stor fordel 

at kunne lidt af sproget selv om arbejds sproget er engelsk. 
 et sted hvor de gør tingenge anderledes end herhjemme 
 korea 

 har jeg ikke taget stilling til endnu 
 et sted hvor det er mest relevant 
 Berlin, Barcelona, London 
 Berlin el Paris 

 New York, Milano, Paris, London 
 U.S.A, Canada, Holland, Belgien.I øjeblikket er jeg meget åben for andre steder også.F.eks Korea. 
 USA 
 ja 
 maybe Italy 
 Not sure maybe Germany  
 Et internatinalt parat land 

 Vil gerne ud i en international virksomhed. 
 At jeg bliver forelagt nogle generelle muligheder for hvor jeg kan søge hen, samt hvor jeg skal søge 

viden om de muligheder der er. Derudover vil jeg også gerne have hjælp til at planlægge processen 
så man ved hvornår forskellige ansøgninger skal være sendt m.m. 

 Det er jeg ikke sikker på endnu 
 don't know yet 

 Spain 
 praktik hos Canyon i Tyskland, en stor cykelprodusent. 
 i dont know yet 
 Netherlands, Spain or the UK.  
 London 
 USA, St. Petersburg or Australia 
 I USA, England, Australien, Ireland, Canada,  

 Sydamerika eller usa 
 Det ved jeg ikke endnu 



 i don't know yet 

 I was thinking about studying in Berlin or in USA if possible. 
 The United States, Japan, South Korea, Italy, Germany, Spain. 
 USA, Sverige, Tyskland  
 Iceland, Canada or Korea 
 Det største ville være USA 

 England, tyskland, holland eller Norge 
 sverige, london  
 Vietnam (Asia in general), Italy, France, USA 
 dont know yet 
 Har selv forbinelser til et college i henholdsvis Santa Monica (CA, USA) & Colombia (NY, USA) 
 næsten hvor som helst. australien 

 Italien 
 France or USA. 
 Holland 
 San Diego eller Singapore  
 New York, Los Angeles, London, Tokyo, Amsterdam 
 USA- caltech 

 I hele verdenen, ingen pref. 

 albanien, tyskland, usa, spanien, hawaii og japan 
 Geografisk mindre relevant, men mere om stedet kan tilbyde det jeg ønsker at blive udfordret i og 

lærere mere om. Kunne også være inden for en dansk virksomhed som har afdeling i andre lande.  
 Milano: Istituto europeo di designLondon: London College of contemporary arts 
 Great Britain or U.S.A 
 USA, Germany or Australia 
 Australia 

 England eller måske spanien  
 I et engelsktalende land, så jeg kan styrke mit engelske sprog. Det kun fx England, Australien, 

Canada, USA osv. 
 alle steder 
 polen eller spanien 
 Preferably an English speaking country. 

 Spain/Portugal/Italy  
 No idea yet, I'm thinking of studying abroad (again). 
 Uden for Europa 

 USA eller England 
 England 
 Japan eller et engelsktallende land, som USA, Irland, England eller Skotland 
 Dubai or USA maybe south America 

 South America or anywhere outside of Europe. 
 få indsigt i branchen i udlandet 
 Spanien ellerenglang 
 Canada 
 Anywhere but Europe  
 Polen, Norge 
 Canada eller USA 

 Polen , Englang, Irland, Italien 
 USA 
 USA and Japan 
 udenlandsk... ligegyldigt hvor 
 Sao Paolo eller Edinburg 
 USA  

 Barcelona, SpainBut if there was a option, I would like to go to New York or London 
 Italy 
 usa, canada, london 
 Berlin og paris  
 Not interested 
 japan, ausralia 
 U.S.A, England. 

 USA 
 Don't know yet  



 uden for EU. 

 USA 
 London, usa, Italien 
 Somewhere in Europe 
 china or taiwan 
 Australien  

 england eller sydkorea 
 USA 
 ?? 
 Paris, london, new york... En storby bare tror jeg. Malmø måske. 
 I would like to go outside europe, but if i wont manage that financially, i would like to go just 

somewhere outside scandinavia just to see different studying traditions and methods 

 In a different european country. 
 I do not know.  
 England 
 Eftersom at jeg virkelig holder af det (nordengelske) sprog, kunne jeg godt tænke mig at komme til 

enten Dublin, Edinburgh, Wales eller generelt det nordlige England. 
 USA 

 . 

 london, new york, barcelona, porto 
 hawaii 
 Barcelona, New York, Los Angeles, Sanfran, Italy 
 Japan, South Korea, Canada, Russia or another nordic country.  
 USA, Australia, Dubai 
 udenfor EU 
 USA, Japan eller Syd Korea. 

 England 
 England, USA 
 United States of America 
 Warm counties only ;) 
 Gerne et sted hvor der snakkes engelsk, da det er det sprog, jeg er bedst til udover dansk. Men 

kunne forestille mig noget a la London, Paris, Spanien, USA, Canada og lign.Gerne et sted hvor det 

er muligt at besøge en kendt storby. 
 * Canada* Greece* South Korea 
 England.  

 USA  
  

 Tyskland 
 Sverige 

 Sydkorea 
 Polen 
 Holland 
 Østrig 

 Lisbon, Canada 
 Italy 
 et engelsksproget land tæt på Danmark 

 Milano 
 Australien 
 Spanien, USA, Sydamerika, Australien 
 London 
 Italien 
 Toronto/Australia 

 Australien 
 USA or somewhere in Europe 
 The US, Somewhere in Europe e.g. London, France, Italy Maybe Japan, Australia or Singapore 
 Portugal or Switzerland 
 Paris eller London.  
 London, skandinavien 
 ligegyldigt, utanför skandinavien 

 USA, Portugal og Paris  
 Amsterdam  



 Canada 

 Paris 
 USA 
 har søg LA 
 Langt væk 
 Australine, USA, Canada 

 Australien 
 HPU 

 

Er der andre årsager til, at du ikke vil tage på et studieophold i udlandet? 
 

 I cannot afford to go abroad at the moment due to family reasons.  
 Det er simpelthen for dyrt at tage studieophold i udlandet selvom man kan tage sin SU med og 

legater er der også meget stor rift om; så der er for store omkostninger ift. hvad jeg mener jeg ville 
kunne få ud af det 

 Den største grund er at jeg ikke kan tage væk i længere tid fra min kæreste og vores to små børn. 

 Jeg har en kone og to børn.  

 . 
 Jeg har ikke lyst. 
 har ikke lyst 
 Jeg er en Islænding so faktiskt er jeg i studieophold i udlandet. 
 Vi har planlagt at rejse til udlandet så snart jeg er færdig med KEA.  
 Syntes ikke at det er aktuelt 

 mit pas er udløbet for 20 år siden.Jeg er ikke god til nye steder og mennesker. 
 Jeg er flyttet til DK for at studere, det er nok for mig. Har et barn og kæreste jeg ikke vil rejse fra.  
 det siger mig ikke noget. 
 Ingen af de ovenstående ting er specielt passende. Jeg har råd, men jeg synes stadigvæk, at det er 

for dyrt.Jeg kan godt lige mit lokalområde, mine venner og bekendte."For kompliceret" er nok også 
ret passende.Jeg tvivler på, at jeg får nok ud af det, sammenlignet med, hvor kompliceret det er. 

 Nej 

 ude godt, men hjemme bedst  
 Jeg har familie. Så det er svært ar lade min kone være alene med 3 børn i et semester periode. 
 no 
 Jeg tror simpelthen ikke, at det ville være mig. Lysten er der ikke.  

 Jeg vil ikke rejse fra min kæreste, familie og venner 
 Generelt vil jeg helst være i danmark, da regler for optikere er forskelligt i udlandet 

 Praktikopholdet er for kort til at det giver mening 
 nej 
 - 
 bjørne tjænester. 
 Jeg ville skulle sælge min lejlighed eller betale husleje begge steder, det ville jeg ikke have penge til 

på SU. 
 det er kun de øverste 2 som er relevante 

 næh 
 i have no real interes in it, maybe i will down the line though. 
 Jeg har ikke lyst? Den mulighed mangler. 
 Jeg har før været på studieophold i udlandet og har derfor prøvet det af. Jeg ønsker at få et godt 

ophold i en dansk virksomhed, som jeg ønsker at samarbejde med efter endt uddannelse.  
 Danmark er bedst 
 Jeg boede i udlandet i 2,5 år inden studiestart og er mættet på udlandsophold. 

 jdj 

 Økonomiske of familie årsager. Jeg arbejder på fuldtid ved siden af skolen 
 På nuværende tidspunkt har jeg lyst til at få et godt fundament og netværk i det land jeg bor i og 

forsat vil bo i resten af min tid.  
 Jeg føler ikke at det er relevant for mig, at tage praktik i udlandet 
 Jeg har allerede taget en bachelor, hvor jeg var på udveksling, så jeg synes ikke det er nødvendigt 

igen. Derudover er uddannelsen meget kort, og jeg vil gerne sikre, at jeg får det rigtige ud af det.  
 Har ikke lyst til det 
 Har bare ikke lyst. 
 Jeg har en søn i en 9/5 deleordning 



 Det interesserer mig ikke 

 Vi lærer de danske fagudtryk, og måde, som jeg ikke ved om de ville være ens i udlandet. 
 nej 
 3 
 2 små børn (1 og 3år), mand og hus.Har boet i Norge, Sverige og Frankrig sammelagt 6,5 år.1/2 

års praktik i Australien i forb med tidligere uddannelse.-Det rækker. 

 Jeg er gift og har små børn 
 jeg har børn 
 Jeg har famile med to tre børn. Det kan ikke lade sig gøre. 
 - interesserer mig ikke. - ikke noget jeg har overvejet.  
 . 
 nej 

 Jeg har en søn som jeg godt kunne tænke mig at være i nærheden af men jeg er heller ikke rigtig 
interesseret i at komme til udlandet og hvis det en dag kommer til at jeg skulle tage beslutningen 
om at taget til udlandet så fejler mine sprogkundskaber ingenting. 

 Jeg er usikker på at rejse alene 
 jeg er meget glad hvor jeg er lige nu :)   
 ude godt men hjemme bedst!  

 Ik' specielt interesseret 

 Nej 
 jeg synes jeg har rig mulighed for at få en masse læring her hjemme 
 Hvis man har særlige behov gør det tingene lidt mere komplicerede, hvilket godt kan virke lidt 

uoverskueligt. 
 Nej 
 I like being in Denmark. 
 I did my internship abroad during my last course so I feel like I've already experience that and I 

cannot afford to do it again.  
 De lovede, at de ville komme rundt i klasserne og fortælle om det, men de har ikke været forbi, så 

jeg fik ikke søgt i tide, da jeg ikke kunne finde info om det. 
 Ingen af de overstående er super relevante for mig. Det der gør at jeg ikke overvejer at studere i 

udlandet, er fordi at jeg synes studiet er kort nok i sig selv, at jeg ikke vil bruge tid i udlandet. Hvis 
studiet havde været et 2-3 årige forløb, havde jeg helt klart taget et semester til udlandet. 

 As a foreign student, it is quite complicated to study abroad, because the way the systems is 
designed doesn't allow you to do it. In order to receive SU as a foreign student you need to work 15 
hours a week, otherwise you can't receive SU, therefore, it's not possible to study abroad, because 

you can't afford to do it without the payment from a job and the SU. So, studying abroad is for 
Danish students, as I can understand 



Kunne du forestille dig at arbejde i udlandet, når du er færdig med dine studier 
på KEA? 

 

 

Kunne du forestille dig at arbejde i udlandet, når du er færdig med dine studier 
på KEA? 
Krydset med: Programområde 

 

 

Hvor ønsker du at få job efter endt uddannelse?  

 

 

Hvor ønsker du at få job efter endt uddannelse?  
Krydset med: Programområde 

 

 



 

Hvad forventer du at gøre, når du er færdig med din uddannelse på KEA? 

 

 

Hvad forventer du at gøre, når du er færdig med din uddannelse på KEA? 
Krydset med: Programområde 

 



Hvilket uddannelsesniveau har enten din mor eller far? Tag udgangspunkt i den 
af dine forældre, der har det højeste uddannelsesniveau 

 

 

Hvilket uddannelsesniveau har enten din mor eller far? Tag udgangspunkt i den 

af dine forældre, der har det højeste uddannelsesniveau. 
Krydset med: Programområde 

 



Køn 

 

 

Køn 
Krydset med: Programområde 

 

 

Alder 

 



Statsborgerskab 

 



Statsborgerskab 
Krydset med: Programområde 

 

 

Hvilken region i Danmark kommer du fra? 

 



Hvilken uddannelsesbaggrund har du? 

 

 

Hvilken uddannelsesbaggrund har du? 
Krydset med: Programområde 

 
 
 
Filter: Programområde = [Byg] 

Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 



Filter: Programområde = [Design] 

Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 
 
 
Filter: Programområde = [Digital] 

Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 



Filter: Programområde = [Teknik] 

Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 

 



 
Filter: Programområde = [Byg] 

Hvad er dit karaktergennemsnit? 
Opdelt på: Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 Gennemsnit Respondenter 

Architectural Technology and Construction Management (Int)  7,37 55 

Byggekoordinator 4,56 30 

Bygningskonstruktør 6,05 82 

Kort- og landmålingstekniker 5,25 14 

I alt 6,14 181 

Filter: Programområde = [Design] 

Hvad er dit karaktergennemsnit? 
Opdelt på: Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 Gennemsnit Respondenter 

Designteknolog 5,95 141 

Design, technology and Business (Int) 6,75 54 

E-designer 6,12 75 

Smykker, teknologi og business 6,80 33 

I alt 6,23 303 

Filter: Programområde = [Digital] 

Hvad er dit karaktergennemsnit? 
Opdelt på: Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 Gennemsnit Respondenter 

Business Economics and IT (Int) 7,32 43 

Computer Science (Int) 9,45 42 

Datamatiker 6,27 95 

Multimediedesigner 7,27 116 

Multimedia Design and Communications (Int) 8,84 61 

Økonomi og IT 6,33 56 

I alt 7,37 413 

Filter: Programområde = [Teknik] 

Hvad er dit karaktergennemsnit? 
Opdelt på: Hvilken uddannelse er du begyndt på? 

 Gennemsnit Respondenter 

Automationsteknolog 5,30 22 

Energiteknolog 5,29 12 

IT-teknolog 5,84 36 

It technology (Int) 6,56 28 

Optometri 5,55 88 

Produktionsteknolog 4,88 44 

Production Technology (Int) 5,85 22 

I alt 5,58 252 

 


