
Semesterevaluering – E2021 
 

 
7. semester 

 
(11/26; 42/50). 
 
Filosofihistorisk oversigt: Fine tal og rosende kommentarer til undervisningen. Der savnes 
en smule mere tid og overblik (fx. ved korte introduktioner til læsningen forud). 
(SE mangler.) 
 
Værklæsning: Blandede tal og kommentarer. Tilfredshed med selve værklæsningen, om 
end med lidt tvivl om valg af værk. Mindre med sammenhængen i forhold til Philips 
involvering. 
(SE, hjb: Læsningen af Andreas Malms The Progress of This Storm fungerede virkelig godt. 
Det er en meget kontroversiel bog, og det giver mulighed for at have en principiel 
diskussion om både filosofiske, politiske og akademiske spørgsmål. Mange studerende 
brød sig ikke om bogen, men det betød, at de øvede deres kritiske sans. De studerende 
deltog meget konsekvent i forløbet, dog mindre i den supplerende undervisning. Det ville 
nok have været bedre ikke at knytte de to forløb sammen, da det skabte mere forvirring, 
end det gavnede. Jeg er dog lidt skuffet over, at der ikke rigtig var nogen glæde at spore 
over, at det faktisk lykkedes at arrangere en stor, international konference med Malm 
undervejs i forløbet. Han blev til dels inviteret, fordi vi sad og læste hans bog…). 
 
Sprogfilosofi: Fine tal især i forhold til vejledning. Positive kommentarer til undervisningen, 
men også her efterspørges mere overblik via korte præsentationer af læsestof. Nogen 
utilfredshed med gruppedannelsen – én mener, det skete alt for sent. En anden mere 
utilfreds med selve ideen. 
(SE: Forløbet vinder altid ved større klarhed og overblik. Fx færre forskellige undervisere. 
Men også god ide med præsentationer til de næste gange. Det er taget ad notam. 
Gruppedannelsen forløb faktisk mere gnidningsfrit denne gang, og HJB er mere positivt 
indstillet overfor den nu. En del gode eksamensprojekter). 
 
Semestret generelt: Et par positive bemærkninger om sammenhængen mellem 
Filosofihistorisk oversigt og Sprogfilosofi. 
 

9. semester 
 
(6/10; 60/20). 
 
Praksis: Fine tal, dog enkelte negative til feedback/forward og vejledning. Ros til Finn som 
vejleder. Kritik af studieordningen: Upræcis, uklart hvad der bedes om. 
(SE: Nogle studerende mødtes selv online og snakkede om deres forløb undervejs. Det 
virkede tilsyneladende rigtig godt, og der opfordres nu til at skabe lignende grupper. Til 
gengæld har de studerende meget svært ved at tage imod invitationer til introduktioner og 



arrangementer, der ligger ud over deres helt skemalagte aktiviteter. Det er et problem på 
9. semester, men også mere generelt, og SN bør måske overveje, hvad vi kan gøre for at 
”nå ud” med den slags.) 
 
 

10. semester 
 
(4/11; 36/55). 
 
Speciale: 100 % på udbytte og vejledning. Ros til vejledningen og hele uddannelsen. Samt 
til muligheden for at kunne fordybe sig og arbejde grundigt med et emne. Fordele ved at 
skrive speciale før praksis: mere direkte forbindelse til teorien; større forberedelse til 
praksis. Ikke så stor bekymring den anden vej (større materiale til specialet). 
(SE: Ingen væsentlige tilføjelser, bortset fra den generelle bemærkning under 9. semester). 
 

 
 
 
 


