
Evalueringsrapport for F2021 
 
Generelle bemærkninger, HJB: Jf. referat fra sidst: Vi skal have flere til at besvare! (Vi fastholder 
den nuværende proces med reminder til de undervisere der har de første undervisningsgange på 
semestrene efter ferier. Evt. med en opfølgende en Moodle-besked til de studerende fra IMB. 
Desuden tilføjer vi et nyt element som i Danmarks-undersøgelsen: Der reserveres lokale i 15 min 
efter undervisning til besvarelsen.) 
 
 
 
Andet semester 
 
Generelt: (44 studerende -13 besvarelser – 30 %/mod 21 sidste år). 
 
 
Politisk Filosofi 
 
Survey: Gode tal. Et par kritiske kommentarer om enkelte forelæseres undervisning (”kom til 
sagen”), online-situationen og eksamen, der lå for tæt på Erk/Meta (”stor mængde har valgt at 
blanke sin eksamen”). Ros til Jens for vejledning. 
 
Slutevaluering: Fordel at samme ansvarlige har både PolFil og PBL, bortset fra manglende sparring. 
Online fungerer ok til forelæsning og vejledning, og gruppedannelsen gik fint. Mindre til 
workshops (de studerende loggede simpelthen af). 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: Overvej at bruge onlinegruppedannelse fremover. 
 
 
PBL: 
 
Survey: Blandede tal og kommetarer. Især kritik af onlineworkshop-delene. 
 
Slutevaluering: Se ovenfor. 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: Evt. bedre forberedelse af online brug af workshops, hvis det skulle ske igen… 
 
 
Erkendelsesteori og metafysik 
 
Survey: Ok tal. Lidt udsving på egen arbejdsindsats (23 % siger nej og der er skarp kommentar om 
opbygningen). Blandede kommentarer. Jacobs forelæsninger blev af én ikke så godt modtaget 



(indtalte slides) -> måske interessant at sammenholde med FilUnd, hvor nogle vurderer det 
”genialt”. 
 
Slutevaluering: Utilfredshed med opbygningen også hos koordinator. Vedvarende problem med 
manglende eksamensdeltagelse – faktisk et paradoks: Der er altid nogle, der klager over, at det er 
for let; samtidig med at alt for mange slet ikke afleverer. 
 
Konflikt: Ikke rigtig. 
 
Handling: Ny koordinator. HJB alligevel på barsel, så måske en lejlighed til også at ryste posen lidt. 
Overvej eksamensformen og evt. fordelingen mellem forelæsninger og feedback (konkret: kan 
man droppe de klassiske tekster (Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer) og i stedet give lidt 
feedback på fx en synopsis til eksamensopgaven?). Peer-to-peer? 
 Dvs. overvej at afslutte forelæsninger tidligere og give tid til vejledning/feedback I EN 

ELLER ANDEN FORM. 
 
 
Argumentationsteori 
 
Survey: Gode tal og kommentarer. Især ros til Mainz. 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: -- 
 
 
Generelt om semestret: Online. ”Jeg er ikke flyttet til Aalborg for at se på en skærm”. Dog her flere 
mere positive overfor indtalte slides og nogle kan se fordele ved at bruge Zoom af og til. 
Gruppedannelse i PolFil beskrives som ”kørte som smurt” – det kan man godt gøre igen. 
Anbefaling af brug af ipads til tegning ligesom Jes. 
 
 
Fjerde semester 
 
(23-3 – 13/27). 
 
Sundhedsfilosofi 
 
Survey: Ikke så gode tal, men her gør én studerende også et meget stort udslag. 
 
Slutevaluering: Problemer med deltagelsen til onlineundervisning. Overvejelser over 
indholdsmæssige ændring: inddrag eutanasi, fordi flere var interesserede i det. 
 



Konflikt: -- 
 
Handling: Indhold. 
 
 
Miljøfilosofi 
 
Survey: Også en enkelt med dårlig evaluering. Kommentar roser Jes, men beklager sig over store 
forskelle i underviserne. 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: Overvej kontinuiteten? 
 
 
Organisationsfilosofi 
 
Survey: Ok tal. 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: -- 
 
Generelt om semestret: Ikke det store, men egentlig ok overordnet tilfredshed. Fx blev 
onlineundervisningen bedre undervejs.  
 
 
Sjette semester 
 
(35-5 – 14/33). 
 
Survey: Ok tal, ikke det store at bemærke. Måske bortset fra ensomhed. 
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: Evige spørgsmål om fælles indsatser. 
 
Generelt om semestret og corona: Måske en pointe i at det at veksle mellem fysisk og online 
faktisk kan skabe forvirring ”og påvirke fremmødet negativt”. 


