
Semesterevalueringsrapport for Anvendt Filosofi Bacheloruddannelse F2022 
 
 
Generelle temaer (HJB): 

i. Skal vi til at undervise i temaer i stedet for tekster/forfattere? 
ii. I forlængelse heraf: Studerendes forberedelse. 
iii. Også i forlængelse af pkt. i: Er vores strategi i forhold til de fortsatte nedskæringer 

bæredygtig? 
iv. Store problemer på fjerde semester. 

 
 

 
2. semester 
 
(10 ud af 27 har besvaret; det er 36 procent mod 30 procent sidste år – NB rykket seks gange!). 
 
Politisk Filosofi: 
Survey: Ganske ok tal. En enkelt negativ kommentar om ”vaghed” i studieordningen for eksamen. 
SE: Vigtigste konklusion er nok, at Jens planlægger at arbejde med temaer (”retfærdighed”, 
”tolerance”) næste gang, i stedet for gennemgang af teoretikere (”Marx”, ”Rawls”, ”Nozick”). Det 
virker som en fornuftig strategi, som måske endda bør overvejes i en række andre moduler – først 
og fremmest i lyset af de ekstreme besparelser, vi lige nu gennemgår. 
 
PBL: 
Survey: Ikke så gode tal angående det faglige udbytte. Et par kommentarer uddyber, at der ikke 
var nogen god forbindelse til politisk filosofi, og at det gennemgåede stof var kendt stof. 
SE: Ikke de store bemærkninger. 
 
Erkendelsesteori og Metafysik: 
Survey: Ok tal, men nogen utilfredshed, bl.a. med eksamensformen og manglende forklaring af 
opgaven. Desuden en negativ kommentar om, at forelæsningerne lå for tæt på de tekster, der var 
lagt ud. 
SE (Jacob): Problemer med fremmøde, dog relativt stabilt på et lidt for lavt niveau. Det kan evt. 
overvejes at indføre ”lange dage” som på etik. HJB-tilføjelse: Måske i kombination med tema-
pointen fra Jens? En lang dag om ”sandhed”, én om ”sanser og begreber”, osv.? 
 
Argumentationsteori: 
Survey: Rigtig gode tal, bortset fra en enkelt negativ. Et par kommentarer bekræfter. 
SE: Understreger fordelen af sammenhæng mellem dette modul og erk/meta + senere formel 
logik. 
 
Semestret generelt: 
Survey: Ok tal. Lidt kuriøse kommentarer: 3 stk. Den ene siger, at der ingen sammenhæng var i 
semestret, den anden at der var god sammenhæng, og den tredje ved ikke helt, men der var både 
for og imod. 



4. semester 
 
(12/28; 43/13). 
 
Sundhedsfilosofi: 
Survey: Tal på det jævne (bogstaveligt talt flertal på ”middel”). I kommentarerne er der 
utilfredshed med, at der blev meget tid på at diskutere, hvor meget tid de studerende brugte på at 
forberede sig og andre ”proces-spørgsmål”, hvilket påstås at være gået ud over det faglige 
indhold. 
SE: Fremhæver netop diskussionen om de studerendes manglende forberedelse. Med en eksplicit 
pointe i forhold til den helt generelle studiesituation: De studerende finder det simpelthen ikke 
nødvendigt at læse tekster! AG besluttede derfor at droppe powerpoints, fordi argumentet bl.a. 
var, at man kan nøjes med at gennemgå dem. HJB-tilføjelse: Det er en markant problemstilling, 
som SN bør forholde sig til, fordi det angår selve rationalet i undervisningsformen for de fleste 
undervisere. 
 
Miljøfilosofi: 
Survey: Fine tal, lidt mindre på workshoppen – og et par kommentarer om en smule redundans i 
temaerne (”det er jo bare politisk filosofi igen”). Tilfredshed med tilrettelæggelsen. 
SE: Måske lidt bemærkelsesværdigt, at SE bekræfter, at de studerende er ret tilfredse med dette 
forløb i kontrast til semestret generelt, men også her er kede af, at der er for lidt tid – både til 
fordybelse i faget og til de tre forskellige moduler/eksamener. 
 
Organisationsfilosofi: 
Survey: Ikke så gode tal. Især negative udslag på synopsisvejledning og workshops. Meget kritiske 
kommentarer, især til planlægning og kaotisk sammenhæng mellem undervisningsgangene. 
SE: Bekræfter forvirringen – hvilket bl.a. skyldes flere jobskifter – fx måtte koordinator (Kristian) 
selv agere fra Norge. Foreslår lidt færre undervisere og evt. afskaffelse af synopsis ifm eksamen. 
 
Semestret generelt: 
Survey: Klare udslag på ”middel”. Men kommentarerne er ensartet overordentligt negative – i en 
grad, så det kræver indgriben fra SN: Ingen sammenhæng, kaos, har ikke lært noget nyt, mister 
modet. Og oven i det hele mange undskyldninger og bortforklaringer. 
 
 
6. semester 
 
(4/10; 40/14). 
 
BA-projekt: Overvejende meget positive tal og kommentarer. En enkelt tilsyneladende utilfreds. 
 
BA-forløbet generelt: Ok. 
 
Af de fire vil tre i øvrigt fortsætte på AF – og én på filosofi i Aarhus. 
 


