
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.) 
 
 
Ottende semester 
 
(30-11 – 37/48). 
 
 
Filosofisk Undersøgelse 
 
Survey: Ok tal. Kommentarer om vanskeligt, men interessant stof. Manglede vejledning (”Jeg 
oplever, at vejledning i form af feedback på det faktisk skrevne er det allermest lærerige”). 
 
Slutevaluering: Udvidede klyngevejledning, fordi det blev godt modtaget. Mulig idé til nyt tema: 
”Hvad er viden?” 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: Overvej indholdsændring? Flere timer til feedback/vejledning? [Der var faktisk timer til 
overs i modulet, fordi vi nu har ekstern censur. Måske kunne man afsætte 1 time til individuel 
vejledning – fx efter klyngevejledningen, så de studerende får mulighed for at skærpe deres ideer 
og få feedback fra en vejleder]. 
 
 
Sporene 
 
[Behandles samlet, da flere spor havde ekstremt få besvarelser] 
 
Survey: Utilfredshed med ensidigheden i organisationssporet. Ros til FTHs egen tilgang, men en 
længere kommentar problematiserer, at man slet ikke får introduktion til andre måder at tænke 
organisationsfilosofisk. Mere primærteori. Ros til samarbejdet med Kunsten. 
 
Slutevaluering: Fremhæver også Kunsten og vurderer, at det generelt er gået rigtig godt. To 
studerende havde lidt problemer, fordi de ikke fulgte den udarbejdede ”guide”. 
 
Konflikt: Ja – ikke helt overensstemmelse mellem FTHs vurdering af problemer, der kun skyldtes 
studerendes manglende aktive indsats og så de studerende, der giver udtryk for, at kurset er for 
snævert. 
 



Handling: Overvej krav om mere primærlitteratur. 
 
 
Generelt om semestret: Flere beklager den korte tid til eksamen i FU. Men mange positive 
kommentarer om onlineundervisning (!). Bl.a. roses de indtalte slides – og muligheden for at følge 
med på afstand (”Det ville være en mindre (okay ret lille, men stadig) humanitær katastrofe at 
smide streamingen helt ud af undervisningen”). Men advarsel mod for mange ændringer. 
 
 
Niende semester 
 
(11-3 – 27). 
 
Praksis 
 
Survey: Ikke de store kommentarer. Fine tal. 
 
Slutevaluering: Ikke den store opbakning til fælles vejledning/møder. 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: ? 
 
 
Tiende semester 
 
(13-4 – 31/59 (19)). 
 
Survey: 100 % tilfredshed med vejledning. Også selvom (eller endda fordi online). Mindre med 
”aktiviteter”.  
 
Slutevaluering: -- 
 
Konflikt: -- 
 
Handling: -- 
 
Generelt om semestret: 2 har fundet arbejde, 2 ikke. En enkelt advarer om at gøre online til 
normalen, selvom det har fordele. 
 


