
Semesterevalueringsreferat Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi 
Efteråret 2020, 1 + 3 + 5. sem. 

SurveyXact og slutevalueringer for efteråret 2020 

Første semester 
 
(29 besvarede ud af 60 – Svarprocent 48 mod sidste års 37). 
 
Filosofihistorie 
Survey: Fine tal og fine kommentarer. Krestens pædagogiske evner fremhæves – en enkelt mener, at der gøres 
lidt for meget for at få alle med. (Det lyder nu ikke så tosset…). En udførlig og begejstret kommentar fremhæver 
portefølje-eksamensformen og mener, den kan udbredes til andre moduler. 
 
Slutevaluering: Den ekstra timer, der var lagt ind efter tre-timersforelæsningerne fungerede rigtig godt. 
Instruktortimerne fungerer også godt – men alt for få bruger dem stadig. KLL foreslår at gøre dem obligatoriske. 
Bekymring over timebeskæring i forhold til feedback på portefølje-opgaverne, men håber, at der kan blive til 
feedback på mindst to af opgaverne. 
 
Konflikter: Kun at de studerende ikke rigtig forholder sig til instruktorproblematikken, bortset fra en enkelt, meget 
positiv, kommentar i ”semestret generelt”. (Bør vi oprette et ekstra punkt i survey til instruktor-evaluering?) 
 
Handling: Overvej hvordan vi forøger deltagelsen i instruktorundervisning. Evt. survey. Skal vi alternativt ligefrem 
overveje at skære ned på instruktortimerne for at få flere timer til feedback? Anita holder et møde med Kresten 
om det hele. 
 
Etik 
Survey: Lidt blandede tal. En del middel-karakterer til undervisningen. Ok kommentarer. En enkelt synes ikke, de 
to undervisere fungerer så godt, når de taler med hinanden. Men det er tydeligvis blevet bedre siden sidst. En 
enkelt mener, at arbejdssessionerne er for lange. 
 
Slutevaluering: Modulansvarlig er tydeligt opmærksom på de problemer, modulet arbejder med – og ser, hvordan 
der kan forbedres endnu mere. Der er lavet en detaljeret survey-evaluering med de studerende, som bekræfter 
de overordnede indtryk: Især padlet-gruppearbejde og til dels dobbelt-undervisningsformen. 
 
Konflikter: Nej. 
Handling: Fortsat opmærksomhed på forbedringer – hvilket JH er helt med på. 
 
AFI 
Survey: Ok tal, men ikke for prangende. En enkelt af kommentarerne kan måske være konstruktiv: Det kan være 
svært at overskue, hvad der foregår, og hvorfor det er vigtigt, undervejs – men det opdager man efterfølgende. 
Måske et par meta-forklaringer af, hvorfor de forskellige spørgsmål er vigtige for studierne. (HJB: Det forestiller 
jeg mig dog, at JH allerede gør, men det kan være, at det kan blive tydeligere). 
 
Slutevaluering: Ikke så meget at bemærke. 
 
Konflikter: Nej. 
Handling: Nej. 
 
Tredje semester 
(7/28 – 25/39) 
 
NB: Kun syv besvarelser (og to delvise)! (Og ud af 28 – er der kun 28 studerende på fjerde semester??! Skyldes det 
frafald pga studieordningsforvirringen i Videnskabsfilosofi? Evt. kombineret med den store utilfredshed med 
Dialog og vejledning?) 
 



Videnskabsfilosofi 
 
Survey: Ikke så gode tal, men heller ikke katastrofale. Kommentarerne fremhæver forvirringen omkring 
studieordningen, men er i øvrigt relativt positive. 
 
Slutevaluering: Der er ikke lavet en egentlig opsummering af den modulansvarliges egne overvejelser med henblik 
på forbedringer, etc., men gengivet de studerendes reaktioner ved evalueringssamtale. (Det er interessant! Men 
vi mangler måske lidt overblikket). Især problemerne med studieordningen og gruppedannelsesprocessen er 
(naturligvis) her også det helt centrale. Der blev i første omgang taget udgangspunkt i den nye studieordning (der 
først gælder for tredjesemesterstuderende, der er startet på studiet i E2020 – dvs. E2021) og derfor opereret med 
tvungen gruppedannelse. Da det blev rettet, skabte det stor forvirring og usikkerhed.  
 
Konflikter: Nej. 
Handling: OBS på gældende studieordning! (Det er naturligvis både studieadministrationen og modulansvarliges 
opgave). 
 
Logik 
Survey: Fine tal og kommentarer. Især én virker meget relevant: ” Det er mit indtryk at logik før semesterstart var 
en af uddannelsens mest frygtede fag, mens det i løbet af modulet hurtigt blev et yndlingsfag for mange 
studerende.” 
 
Slutevaluering: Findes ikke, kun i den generelle opsamling fra AG. Én pointe herfra er dog måske værd at tage 
med: At programmet virker til at have været lidt for presset.  
 
Konflikter: Nej. 
Handling: Overvej om muligt planlægningen jf. ovenfor. Næste gang slutevaluering fra modulansvarlige selv. 
 
Filosofisk dialog og vejledning: 
Survey: Generelt dårlige tal og meget utilfredse kommentarer især angående Finns brug af egen teori – og 
”stedmoderlige” behandling af andres teorier. 
 
Slutevaluering: Mangler også her, men i stedet samlet slutevaluering fra semestret. Kritikken af undervisningen 
genfindes også her. Én positiv bemærkning om Simon Bergs gæsteoptræden er værd at tage med. 
 
Konflikter: Ikke rigtig. (Men det ville der formentlig have været, hvis vi havde underviserens egen vurdering). 
 
Handling: Det bør alvorligt overvejes, hvordan kurset tilrettelægges, så de studerende ikke får oplevelsen af, at 
kun én filosofisk retning og metode er tilladt. Finn bedes lave en skriftlig redegørelse for forløbet og for, hvordan 
han vil tage højde for kritikken til næste forløb. Næste gang slutevaluering fra modulansvarlige selv. Større 
klarhed omkring eksamensformen fra starten. 
 
Femte semester 
(9/38 – 24/31). 
 
Bachelorprojekt 
Survey: Ok tal og kommentarer. Virker dog som om, en del har kæmpet med ensomhed. 
 
Slutevaluering: --? 
 
Konflikter: -- 
 
Handling: Evige spørgsmål om, hvor meget fælles vi skal udbyde/arrangere. Måske ville noget studerende-
studerende sparring i dette tilfælde have været godt. Husk at lave et opstartsmøde i slutningen af fjerde 
semester, så de studerende er i gang med at tænke over projektet før 
sommeren.                                                                                                                                                                                                            
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