
Semesterevaluering – E2021 
 
 

1. semester 
 
(19 ud af 45 har besvaret; det er 42 procent mod 48 procent sidste år). 
 
Filosofihistorie: Fine tal og enkelte meget positive kommentarer om Kresten. 
(Ingen slutevaluering, da Kresten har skiftet job). 
 
Etik: Fine tal på udbyttet, lidt mindre på pædagogisk kvalitet. Et par meget positive 
kommentarer. 
(Slutevalueringen rummer vedvarende refleksioner over det didaktiske. Studenteroplæg er 
udfaset, fordi de ikke fungerede ”på klassen”, mens der i stedet arbejdes videre med brug 
af korte præsentationsvideoer, samt quizzer og rollespil (oplæsning). Sekundærlitteratur 
inddrages næste gang i undervisningen, fordi de studerende har svært ved at forstå 
teksterne – og ikke læser sek.lit. pt.). 
 
AFI: Fine tal. Lidt blandede kommentarer, men forståelse for vigtigheden. 
(SE: Jes indrømmer, at noget af det er kedeligt, fx referenceskik og svært at differentiere i 
forhold til dem, der kan det fra andre studier, men det er nødvendigt. Der vil ikke blive 
danset fremover heller, men dog arbejdet med udvikling af quizzer). 
 

2. – 
 

3. semester 
 
(15/39; 38/25). 
 
Videnskabsfilosofi: Fine tal, lidt blandede kommentarer. Ros, men også kritik af 
”studieordningen” og tvungne gruppedannelser. 
(SE: Bekræfter kritikken af tvungne gruppedannelser. Vil i øvrigt inddrage flere cases og 
eksempler. Nævner også en kritik af manglende sammenhæng med Erk/Meta på 2. 
semester.) 
 
Logik: Blandede tal på udbyttet, men ellers gode tal og enkelte meget positive 
kommentarer. (Især positivt at nogle er blevet overrasket og godt kunne lide det og finde 
ud af det). Ros til Jacob. 
(SE: Antje nævner i sin oversigt over semestret, at studerende efterspørger en form for 
differentiering, så dem, der har vanskeligt ved stoffet kan få mere hjælp [Marie Magelund 
nævner, at en studerende på tredje semester selv tog initiativ til at lave en slags 
støtteundervisning til de andre. Det kunne evt. understøttes igen]). 
 



Filosofisk dialog og vejledning: Meget blandede tal. Især negativt på udbytte og 
undervisning. Enkelte positive kommentarer, men også nogle meget hårde (dog især én) 
om ensidigheden. 
(SE: FTH er overrasket over, at der kun dukkede 15-17 fra årgangen op til første gang og 
endnu færre senere (8-10 fast) og foreslår udbudte alternative valgfag. Desuden en 
interessant bemærkning: De studerende efterspurgte ved midtvejsevalueringen, at han 
gennemgik de tekster, der var lagt ud til hver forelæsning. Det havde han ikke gjort, fordi 
det ville virke ”4.g.-agtigt”, men imødekom ønsket efterfølgende. Spørgsmål til SN: 
Forventer vi en sådan undervisnings baseret på tekstgennemgang? FTH stiller også 
spørgsmål til Survey-undersøgelsens værdi, for kan vi være sikre på, at de kritiske stemmer 
overhovedet har deltaget i undervisningen? [Anita bemærker, at hun var censor på 
forløbet og egentlig var fint imponeret over de studerendes arbejde]). 
 
 

4. – 
 

5. semester 
 
(4/16; 25/24). 
 
BA-projekt: Intet at meddele. Få besvarelser og disse udramatiske. En enkelt kommentar 
med ros til Jens. 
(SE: Jens bekræfter, at det fungerer. Overvejer dog at fjerne muligheden for at ønske 
vejleder fra den emne-formular, de skal indsende i august, fordi det giver dem en falsk 
forventning om at kunne få ”senior-vejledere”). 

 
6. – 

 
 
 
 


