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SurveyXact og slutevalueringer for foråret 2020 

2.  s e m e s t e r 
11 studerende har besvaret ud af 52 (21 % mod 71 % sidste år). 
Politisk filosofi. 
 
Survey: Lidt over middel tal for undervisningen, og lidt blandede kommentarer. Ikke alarmerende, givet 
omstændighederne. 
 
Slutevaluering: Understreger vigtigheden af koordination med første semester og mellem koordinatorerne på Politisk 
Filosofi og PBL. Her er et obs-punkt i forhold til Mortens ophør som underviser på AF. 
 
Konflikter: Ikke nævneværdige. 
 
Handling: Overvej igen, om Locke kan finde plads enten i Filosofihistorie eller Politisk Filosofi. 
PBL:  
 
Survey: Lidt blandede tal og kommentarer. (Lidt bekymrende, at den største gruppe mener, at de har fået ”meget lidt” 
ud af kurset. Virker som om, digitaliseringen havde en ret negativ effekt.) 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikter: -- 
 
Handling: 
Erkendelsesteori og Metafysik: 
 
Survey: Blandede tal, især usædvanligt stor andel, der mener, at forelæsningernes pædagogiske kvalitet var ”meget 
lille” (23 %). Overvejende negative kommentarer, bl.a. om de indtalte forelæsninger (”Zoom havde været bedre”) og 
kursets sværhedsgrad. Bemærkelsesværdigt mange, der var ”uenige” i, at deres egen arbejdsindsats var passende. 
 
Slutevaluering: Også her bekymring over digitaliseringen og det store frafald. Desuden opmærksomhed på næste gang 
at skabe bedre overblik og ”cognitive mapping” i forhold til fagets elementer. 
 
Konflikter: Ikke rigtig. 
 
Handling: Overblik, kategoriseringer, bedre introduktion til fagets dele og traditioner. Forklaring af meningen med 
selvstudie, aktivering med forskellige platforme i tilfælde af digital undervisning. 
Argumentationsteori: 
 
Survey: Relativt gode tal (i hvert fald sammenlignet med de andre fag), men lidt negative kommentarer, bl.a. om 
niveauet. Men ros til JM for at formidle det, der læstes godt. 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikter: 
 
Handling: 
 
Semestret generelt: 
 
Nogle kritiske kommentarer, bl.a. om den korte afstand mellem eksamenerne i PolFil og ERK/META. Desuden 
forespørgsel om mere oversigtslitteratur. 
Meget kritiske kommentarer om manglen på grupperum. 
En del kritiske kommentarer til digital undervisning, om end nogle også fremhæver muligheden for at kunne ”spole 
tilbage” og høre/se en slide igen. 
 
4.  s em e s t e r . 



 
(13/47; 27/30). 
Sundhedsfilosofi 
 
Survey: Generelt positive tal og kommentarer (bortset fra workshoppen og lidt manglende kommunikation). Men i 
betragtning af corona og i sammenligning med 2. semester fint – en enkelt roser også Antje efter at have været efter 
hende tidligere for Videnskabsfilosofi. 
 
Slutevaluering: Værd at bemærke at kurset først startede 21.4., hvilket gav muligheder for at forberede hele forløbet 
digitalt. Det blev udnyttet til at bruge flere platforme og sikre interaktivitet (hvilket flere andre moduler tydeligvis 
manglede). Fagligt ingen anledning til forbedringer. 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: 
Miljøfilosofi 
 
Survey: Ganske pæne tal og kommentarer. 
 
Slutevaluering: Der var hele 11-12 stykker, der ikke fik afleveret. Men de fleste kom med i anden omgang. Igen værd 
at overveje, hvad vi gør for at fastholde og engagere. 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: 
 
 
Organisationsfilosofi 
 
Survey: Meget fine tal og kommentarer. 
 
Slutevaluering: Gode, konkrete overvejelser over kurset. Måske værd at bemærke, at det ser ud til at fungere med 
faktisk temmelig mange forskellige undervisere. Det fremgår dog ikke, om forløbet var IRL eller digitalt? 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Er det nødvendigt at revidere studieordningen mht eksamen? 
Semestret generelt: 
 
Modstridende vurderinger af blok-modulerne. ”Vi er til eksamen hele tiden”, versus tilfredshed med større 
overskuelighed. Det er for så vidt en velkendt problematik. Flere bemærker, at underviserne har gjort det godt, men 
at de bestemt ikke foretrækker digital undervisning. 
Igen dårlig trivsel pga digitalisering og manglende grupperum. 
Dog lidt flere positive tilbagemeldinger om dele af den digitale undervisning, men de fleste understreger at selv de 
positive sider ikke må føre til accept af mere digital undervisning. 
 
6.  s e m e s t e r 
 
Bemærk svarprocenten! 
(2/6; 33/15). 
 
BA-projekt 
Survey: De (kun) to respondenter har begge fundet samarbejdet med vejlederen ”meget utilfredsstillende”. Og den 
ene kommenterer, at vedkommende ikke vidste noget om emnet. 
 
Slutevaluering: 
Konflikter: 
Handling: 
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