
Semesterevalueringsreferat KA Anvendt Filosofi efteråret 2020 
7+9 semester 
 
 
Syvende semester 
 
(15/30 – 50/27) 
 
Akademisk formidling 
 
Survey: Ikke så gode tal, især i forhold til udbyttet. Kommentarerne vidner om vanskeligheder med motivation for en 
del studerende. En positiv kommentar om Anitas undervisning og en kritisk om Jacobs (fra samme studerende). 
Manglende koordinering (eller ikke særligt velfungerende) mellem Akademisk Formidling og Sprogfilosofi.  
 
Slutevaluering: Bekræfter umiddelbart survey. Studieordningsændringen har gjort det nemmere at skabe et 
meningsfuldt forløb. Nogle få har dog oplevet en ”nedværdigende behandling” af deres oplæg. To kvinder mente 
bl.a., at deres køn var blevet fremhævet som noget negativt (det er ikke helt klart, om det var af andre studerende, 
men i så fald var det ikke blevet påtalt).  
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Snak med Jacob om respons på oplæg. 
 
Filosofihistorisk oversigt 
 
Survey: Meget positive tal og kommentarer – når bortses fra, at en enkelt eller to virker mere utilfredse. 
 
Slutevaluering: Lille skare, god stemning. 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Nej. 
 
Værklæsning 
 
Survey: Lidt blandet i forhold til udbyttet, men fin tilfredshed med undervisningen og niveauet.  
 
Slutevaluering: Fin forklaring af tanken om at læse relativt lange passager med fokus på én særlig passage hver gang. 
Også bevidst understregning af, at det er ok at synes, at det er svært. Dog vurderes værket alligevel at have været 
for svært og for langt (eller: det er for meget med begge dele på én gang). Placeringen fredag eftermiddag efter 
sprogfilosofi var ikke god – det var for svært at holde friskheden oppe så længe. Desuden opstod der et problem, 
tilsyneladende fordi underviseren (JT) fra starten gjorde opmærksom på (adspurgt), at man gerne må skrive om et 
andet værk end det, der undervises af. Herefter faldt en del fra – og nogen blev efterladt uden makkere til oplæg.  
 
Konflikter: Måske kun, at vi mangler forklaringer fra dem, der valgte ikke at følge undervisningen. 
 
Handling: Overvej hvordan længde/sværhed løses – samt hvordan vi håndterer studerende, der ikke er interesserede 
i at skrive om det valgte værk. 
 
 
Sprogfilosofi 
 
Survey: Rigtig gode tal – bortset fra at en fjerdedel ikke var tilfredse med gruppearbejdet. Fine kommentarer – med 
et par rosende bemærkninger til Henrik. Lidt blandede kommentarer om gruppearbejdet, men måske værd at 
bemærke at flere beskriver det som lærerigt, selvom det i starten var meget udfordrende. Én foreslår i generelle 



bemærkninger til semestret, at man lige så godt kan inddele grupper fra semesterstart og lade dem gælde for både 
AF og Sprogfilosofi.  
 
Slutevaluering: Tilfredshed med forløbet. Større stabilitet end tidligere. Dog en del uro omkring gruppedannelserne – 
forslag om at opbløde betingelserne en smule mere, evt. ved mere og tidligere ”netværk”-indsats. 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Præcisering af gruppedannelsesprocessen. 
 
 
Niende semester 
 
Praktikforløb 
 
(5/20 – 20/-- // Bemærk: Ingen besvarelser fra studerende på Kultur og Organisationslinjerne). 
 
Survey: Alle (fire) der besvarer har fundet et godt praktiksted. Ikke så stor tilfredshed med sammenhængen med 
forårets teoretiske arbejde (selvom der dog opleves sammenhæng) og heller ikke med feedback-processen. God 
tilfredshed med relevansen af praktikken for det efterfølgende liv. En enkelt meget negativ kommentar om Anita 
(der bl.a. skulle have sagt at ”vi lektorer ikke læser sekundærlitteratur”). 
 
Slutevaluering: På møde med studerende har ANR fået klart indtryk af, at relationerne til praktikstedet har været 
meget vanskeliggjort af COVID-19-situationen.  
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Ikke umiddelbart. Måske lidt mere obs på feedback/-forward? Evt. en generel observation af, at vi alle er 
opmærksomme på ”spillereglerne” fra starten: Hvordan finder man sekundærlitteratur, hvad kan forvente, at 
underviseren svarer på og tager stilling til, osv.? 
 
 
Speciale 
 
(6/11 – 55/46) 
 
Survey: Ok tal – især tilfredshed med vejledningen. Enkelte efterspørger fælles arrangementer – især i en tid med 
ensomhed. Måske værd at tage med, at en enkelt til allersidst i generelle bemærkninger kalder det ”dejligt, at 
universitetet var så fleksible i forhold til corona”. 
 
Slutevaluering: Bekræfter ensomhedstendensen, der også har skabt en negativ overfokusering på specialet hos 
nogen. 
 
Konflikter: Nej. 
 
Handling: Fælles arrangementer? Jf. bachelorprojektet. Men med forbehold at dette behov tydeligt har været meget 
forstærket af den helt specielle situation i 2020. 
 


