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Semesterevaluering for efteråret 2019  

E2019 – Semesterevaluering 

Første semester 

Sendt til 51 studerende, besvaret af 21. (37 % mod 44 % sidste år). 

AFI 

Survey: Lidt blandede tal, men ikke påfaldende bekymrende tendenser. Kommentarerne antyder, at det har 
virket meget introducerende og ikke så engagerende. 

Slutevaluering: Faget skal integreres mere med de andre fag og evt. ligge som eneste undervisning i den 
første uge. 

Uoverensstemmelse: -  

Handling: Vi synes ikke umiddelbart, at det er en god ide at samle det hele og kun have dette fag i den første 
uge. 

Refleksion: Kan det lade sig gøre at skabe større vedkommenhed for de studerende? Kan man fx sætte no-
teteknikker sammen med de andre fag ved at inddrage dem som eksempler i AFI (”hvordan tager man noter 
til Staten?”). 

ETIK 

Survey: Ikke alt for gode tal på undervisningen. Stor andel af ”middel”. Også en del kritiske kommentarer om 
manglende overblik, rød tråd – og en enkelt om en ”nedladende” tilgang til de studerende. 

Slutevaluering: Forsøg med to undervisere samt tavleundervisning frem for PP. Første var en succes, andet 
ikke så meget – men fastholdes og forbedres med fx handouts og instruktioner om notatteknik. 

Uoverensstemmelse: Det virker ikke helt som om, de studerende deler fornemmelsen af fordelene ved to 
undervisere. 

Handling: Overvej betydningen af PP. Skal SN ind over overvejelserne om, hvordan man sikrer/genskaber 
overblik – og hvor meget har det at gøre med PP? 

Refleksion: Overvej, om der er nok teori i faget? At få læst noget Aristoteles i stedet for måske at antyde, 
hvad det ”i virkeligheden” handler om. 

FILOSOFIHISTORIE 

Survey: Fine tal.  

Slutevaluering: Beklager igen, at instruktortimerne ikke benyttes tilstrækkeligt. Ser ingen grund til at forsøge 
mentorordning igen. Skriftlig respons på opgaverne opleves som vigtigt. 

Uoverensstemmelse: -  

Handling: Overvej styringsredskaber i forhold til fremmøde til instruktorundervisningen. Måske en delvis gen-
tænkning af, hvad instruktorernes opgave er?  
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Refleksion: Kunne man bede de studerende om at identificere nogle begreber i teksten/undervisningen, som 
de finder vanskelige – og så sige, at det vil blive behandlet/diskuteret i instruktorundervisningen? Mere tekst-
eksegese? Eller skal instruktorundervisningen knyttes endnu mere direkte til opgaveskrivningen? 

Generelt: Ok tal uden at være prangende. Både survey og slutevaluering angiver mulige forbedringer i for-
hold til sammenhæng på semestret. 

Tredje semester 

Sendt til 57studerende – besvaret af 22 (39/43). 

Dialog og vejledning 

Survey: Gode tal og mange positive kommentarer. Især Mortens undervisning fremhæves.  

Slutevaluering: Læsegrupper er blevet prioriteret af den modulansvarlige, men ikke rigtig taget til sig af de 
studerende.  

Uoverensstemmelse: - 

Handling: Jf. filosofihistories instruktorundervisning og erfaringer fra syvende semester: Kan vi gøre noget for 
at mindske sløret, så flere ting opleves som automatiske/nødvendige? Fremmøde, aktivitet, læsegrupper, 
osv. 

Refleksion (også generelt for studiet): Hvordan får vi skabt større selvstændigt engagement og aktivitet? Ita-
lesætte fælles arbejde og diskussion. (En gammel problemstilling på studiet… - som jo også hænger sam-
men med de (dårlige) fysiske rammer og evt med den studiekultur, der etableres i starten: Mødes man kun til 
forelæsningerne eller for at drikke øl?) Evt. en blok fra 10-12 og 14-16 – så timerne imellem naturligt kan bru-
ges til gruppearbejde. 

Videnskabsfilosofi 

Survey: Ikke alt for gode tal, især på den pædagogiske kvalitet. En del kritiske kommentarer om sammen-
hæng og overblik, samt en enkelt bemærkning om bias i fremstillingen af de forskellige teorier, og mange 
klager over underviserens gentagne for sene ankomster til undervisningen. 

Slutevaluering: - (foreligger ikke). [IMB oplyser, at der har været problemer med manglende afleveringer]. 

Uoverensstemmelse: - 

Handling: SN bør påpege kritikken om for sent fremmøde og manglende overblik/formidling.  

Refleksion: Kan der gøres mere for at sikre forståelsen af fagets formål? Og kvalitetssikre forholdet mellem 
vejledning og eksamination. 

Logik 

Survey: Meget ujævne tal, der også afspejler sig i kommentarerne. Det virker som om, der er meget stor for-
skel på oplevelsen af forløbet – og at det afhænger af, hvor god, man har været til det. Meget utilfredshed 
med afviklingen af eksamen. 

Slutevaluering: - (foreligger ikke) 

Uoverensstemmelse: - 
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Handling: Muligvis nødvendigt med en indsats for at få alle med. Stor dumpeprocent og mange, der ikke har 
følt sig set/hørt/forstået. Samt større sikkerhed omkring afvikling af eksamen, især overensstemmelse mel-
lem prøveeksamen og eksamen og flere øvesæt.  

Refleksion: Skal vi indføre instruktortimer? Overveje didaktikken – måder at engagere de studerendes logi-
ske intuitioner/ramme mere bredspektret. 

Generelt: Ok fagligt udbytte ifølge tallene, men ikke nogen stor fornemmelse af overblik og sammenhæng 
mellem modulerne. Flere kommentarer indikerer dog, at det ikke nødvendigvis er et problem. Kan der gøres 
mere for at sammentænke logik og videnskabsfilosofi? 

Femte semester 

Sendt til 36 studerende – besvaret af 11 (31/38) 

Bachelorprojekt: 

Survey: Ok tilfredshed med det faglige udbytte, men en del utilfredshed med vejledningen, bl.a. tilgængelig-
hed. 

Slutevaluering: - (foreligger ikke). [Det kan dog tilføjes, at det af helt eksterne årsager (dødsfald i familien) 
ikke lykkedes for den nye vejleder at mødes med holdet før sommerferien]. 

Uoverensstemmelse: - 

Handling: Større overblik fra start til de studerende, forventningsafstemning med vejleder 

Angående svarprocenter: 
Semesteransvarlige skal sikre, at der bliver udført evaluering på holdet. Det koordineres med Kathrine, så 
skemaerne sendes ud lige inden pågældende undervisning.  
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