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1. Undersøgelsens formål og metode 

 
 

Evalueringsdata for Samfundsøkonomi i 2010 på HD 1. del er flettet sammen med karakteroplysninger for eksamen i 
Samfundsøkonomi mhp. statistisk analyse af sammenhæng mellem de studerendes evaluering af undervisningen og især 
de studerende deltagelse i manuduktion og deres eksamensresultat. 
 
 

Fremmøde og virtuelle studerende 
Der er gennemført evalueringer for både fremmødestuderende og studerende på det virtuelle forløb.  
Imidlertid er forløbene så forskellige, at spørgeskemaerne er helt usammenlignelige. Eneste fælleselement i skemaet til 
fremmødestuderende og virtuelle studerende er spørgsmålene, der knytter sig de studerendes deltagelse i manuduktion. 
Da antallet af besvarelser fra virtuelle studerende er lavt, er det meningsløst at lave statistisk analyse på data, der kun 
forekommer for virtuelle studerende. Der er derfor kun medtaget de data fra de virtuelle studerendes evalueringer, som 
netop vedrører manuduktion. 
 

Udsendelse 
Evalueringsskemaerne til samfundsøkonomi er udsendt den 25. maj 2010 til dem, der har været tilmeldt undervisningen i 
faget. Dataindsamlingen er gennemført mellem afholdelse af den ordinære skriftlige eksamen og karakterernes 
offentliggørelse. De studerende har således på evalueringstidspunktet ikke kendt deres eksamenskarakter. 
 

Karakteroplysningerne 
Karakteroplysningerne er indhentet fra matriklen og omfatter alle opnåede eksamensresultater i faget ved ordinær eksamen 
og ved syge-/omprøve. Da det er hensigtsmæssigt, at der kun forekommer én karakter for hver studerende, er der dannet 
en ny variabel, som indeholder det bedste prøveresultat ved de to prøver. Alle karaktererne er givet efter den nye 7 pkt. 

skala. Bedømmelsen af eksamenspræstationen er foretaget med ekstern censur, og ved bedømmelsen er det ikke den 
studerendes egen holdlærer, der har deltaget som intern bedømmer. 
Der er i spørgeskemaerne spurgt om den studerende karakter i matematik fra adgangsgivende eksamen samt samlet 
eksamenskvotient fra den adgangsgivende eksamen. Der er desuden blevet spurgt om hvilken karakterskala, der er 
anvendt. For at kontrollere disse oplysninger, er der fra matriklen også indhentet oplysninger om den studerendes 
adgangskvotient fra adgangsgivende uddannelse samt oplysning om, hvilken skala, der er anvendt. 
 

Sammenfletning af filer 
Samkøringen af evalueringsdata og karakteroplysninger er baseret på 3 filer: (1) En udsendelsesliste, der indeholder den 
studerendes e-mailadresse samt en ”Authentication Key” som er en unik del af det link, der giver den studerende adgang til 
evalueringsskemaet. (2)  Filen med besvarelserne af evalueringsskemaet, som ud over respondenternes svar også 
indeholder respondentens ”Authentication Key” og (3) Karakterfilen, som indeholder den studerendes e-mailadresse, køn,  
eksamenskarakter i Samfundsøkonomi mv..  
Ved sammenfletning af udsendelseslisten og filen med besvarelser af evalueringsskemaet med posternes  ”Authentication 
Key” som flettenøgle, tilføjes udsendelseslisten alle modtagne spørgeskemabesvarelser.  Herefter er karakterfilens 
karakteroplysninger flettet ind med e-mailadresse som flettenøgle.  
Nedenfor vises summariske opgørelser over filernes indhold. Studerende, som optræder på karakterlisten, men som ikke er 
blevet inviteret til at evaluere faget omfatter studerende, der er gået til eksamen uden at have været tilmeldt undervisning 
på et hold, dvs. privatister, omgængere o.lign. Studerende, der ikke er på karakterlisten, men som er blevet inviteret til at 
evaluere, omfatter studerende, der har fulgt Samfundsøkonomi, men af den ene eller anden grund ikke har været tilmeldt 
eksamen i faget.   
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Summarisk beskrivelse af indholdet i filen 

 
 

I alt poster:  627    
I alt på Karakterlisten: 591    

I alt på udsendelseslisten for fremmødestuderende: 546    
I alt på udsendelseslisten for virtuelle studerende: 43    

 

    Med på udsendelseslisten 

Total     Ja, på fremmøde Ja, på Virtuel Nej 

    Count % Count % Count % Count % 

Med på 
karakterlisten 

Ja Svaret Ja, besvaret skema til 
fremmøde studerende 

269 43%     269 43% 

Ja, besvaret skema til 
virtuelle studerende 

  18 3%   18 3% 

Nej, ikke besvaret 246 39% 20 3% 38 6% 304 48% 

Nej Svaret Ja, besvaret skema til 
fremmøde studerende 

9 1%     9 0% 

Ja, besvaret skema til 

virtuelle studerende 
       0% 

Nej, ikke besvaret 22 4% 5 1%   27 6% 

Total 546 87% 43 7% 38 6% 627 100% 

 
I alt rummer filen 627 poster. Heraf har 591 (94,3%) fået registreret et eksamensresultat. 36 (5,7%) studerende har således 
fået tilsendt et evalueringsskema, men har ikke været tilmeldt eksamen i faget.  
 
Af de 591, som har fået registreret et eksamensresultat, har 553 (93,6%) fået tilsendt et evalueringsskema, mens 38 
studerende (6,4%) har været tilmeldt eksamen uden at have fået tilsendt et evalueringsskema. Disse 38 må antages at 
være studerende, der er gået til eksamen i faget uden at være tilmeldt undervisning i studieåret 2009/10; f.eks. 
selvstuderende og ”omgængere”, som ikke har været tilmeldt undervisning igen. 
Af de 553, som har fået registreret et eksamensresultat og har fået tilsendt et evalueringsskema, har 287 (51,8%) indsendt 
en besvarelse af spørgeskemaet. 269 ud af 515(52,2%) fremmødestuderende har besvaret evalueringen, mens 18 ud af 38 
virtuelle studerende (47,4%) har besvaret evalueringen. 
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2. Karakterfordeling ved eksamenen i Samfundsøkonomi, 2010 
 

 
Eksamensresultat 

Gns. -3 0 2 4 7 10 12 Udebl. Total 

Svaret på 
evaluering 

Ja N 1 14 32 71 97 53 19   287 
6,21 

% ,3% 4,9% 11,1% 24,7% 33,8% 18,5% 6,6%   100,0% 

Nej N 1 23 43 61 73 44 7 14 266 
5,40 

% ,4% 8,6% 16,2% 22,9% 27,4% 16,5% 2,6% 5,3% 100,0% 

Ikke 
inviteret 

N   10 8 4 5 1   10 38 
2,75 

%   26,3% 21,1% 10,5% 13,2% 2,6%   26,3% 100,0% 

Total N 2 47 83 136 175 98 26 24 591 
5,68 

% ,3% 8,0% 14,0% 23,0% 29,6% 16,6% 4,4% 4,1% 100,0% 

 

 

Det er undersøgt, hvem der typisk ikke besvarer evalueringsskemaet. Ses der bort fra dem, der er udeblevet fra eksamen 
(hvoraf ingen i øvrigt har besvaret evalueringsskemaet), ses at svarprocenten blandt dem, der ikke har bestået, er 38,5%, 
mens den er 54,4% for dem, der har bestået. Overrepræsentationen af studerede, der ikke består, i den gruppe, der ikke 
har besvaret spørgeskemaet, er signifikant på et signifikansniveau på 5%.  
 
Karakterfordelingerne fremgår desuden af nedenstående figur: 
 

 
 
Med lidt god vilje, kan fordelingerne tages som approximationer til normalfordelinger, hvorfor det er rimeligt at teste 
forskellen i karaktergennemsnittet mellem dem, der har svaret og dem der ikke har svaret på skemaet, ved en T-test: 
 

 

 Svaret på 
evaluering: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamens-
resultat 

Ja 287 6,21 3,237 ,191 

Nej 252 5,40 3,328 ,210 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

1,722 ,190 2,840 537 ,005 ,804 ,283 ,248 1,361 

Equal variances 
not assumed 

  2,835 523,918 ,005 ,804 ,284 ,247 1,362 

 

Som det fremgår, er karaktergennemsnittet signifikant højere blandt dem, der har besvaret skemaet end blandt dem, der 
ikke har.  
 
Der kan altså ligesom i en række tidligere undersøgelser konstateres en ret sikker tendens til, at dem, der er relativt fagligt 
svage, er mindre tilbøjelige til at evaluere faget. 
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3. Karakterfordeling efter deltagelse i manuduktion 
 

3.1. Samlet forskel 

 
Der er også kigget på eksamensresultatet for dem, der har angivet, at de har deltaget i manuduktion, og dem der har 
angivet, at de ikke har.   
 
 

 
Eksamensresultat 

-3 0 2 4 7 10 12 Total Kar. gns. 

Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej N 1 7 9 37 57 34 11 156 
6.6 

% 100,0% 50,0% 28,1% 52,1% 58,8% 65,4% 57,9% 54,5% 

Ja N   7 23 34 40 18 8 130 
5.7 

%   50,0% 71,9% 47,9% 41,2% 34,6% 42,1% 45,5% 

Total N 1 14 32 71 97 52 19 286 
6.2 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Det ses umiddelbart, at dem, der har taget manuduktion er stærkt overrepræsenteret i gruppen, der har fået 2 og 
underrepræsenteret (dog lige knapt signifikant) i gruppen, der har fået 10 eller 12. Gennemsnitskarakteren for dem, der har 
taget manuduktion er 5,7, mens den er 6,6 for dem, der ikke har taget manuduktion. Grafisk er karakterfordelingerne for 
dem, der har taget manuduktion, og dem der ikke har, vist i nedenstående figur: 
 
 

 
 
 
Fordelingerne kan med lidt god vilje siges at approximere normalfordelinger, således at det er rimeligt at foretaget en T-test 
for at afgøre, om forskellen i karaktergennemsnittet er signifikant. I en T-test er, som det fremgår nedenfor, forskellen i 
karaktergennemsnit signifikant på 2% signifikansniveau,:  
 

 Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamens-
resultat 

Nej 156 6,63 3,173 ,254 

Ja 130 5,68 3,245 ,285 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamensre
sultat 

Equal variances 
assumed 

1,822 ,178 2,499 284 ,013 ,951 ,381 ,202 1,701 

Equal variances 
not assumed 

  2,494 272,484 ,013 ,951 ,381 ,200 1,702 
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3.2. Forskel med korrektion for Matematikniveau 
 
 

At dem, der tager manuduktion, generelt opnår lavere eksamenskarakterer i faget, hænger givet sammen med, at dem, der 
vælger at tage manuduktion, også til en vis grad er dem, der i højest grad føler sig usikre i faget.  
 
Om den studerende føler sig usikker i faget, hænger igen (i hvert fald delvist) sammen med de studerendes 
adgangsforudsætninger. Nedenfor ses således, at eksamensresultatet er afhængigt af, hvilket niveau i matematik, den 
studerende angiver at have fra den adgangsgivende uddannelse.  
 

 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra din 
adgangsgivende uddannelse? 

A-niveau B-niveau C-niveau 
Kan ikke 
besvares Total 

Eksamensresultat Mean 7.2 5.4 4.5 6.6 6.2 

N 121 108 26 31 286 

 
Forskellen mellem karaktergennemsnittet for studerende med A niveau i matematik og dem med B eller C niveau er 
signifikant (i T-test)

1
. På grund af det forholdsvist lave antal studerende med C niveau, er forskellen i karaktergennemsnittet 

mellem studerende med B og C niveau ikke signifikant. 
 
Nedenfor ses så også, at dem med A-niveau i matematik i mindre grad end dem med B og C niveau tager manuduktion. En 
del af forklaringen på, at dem, der tager manuduktion, opnår lavere eksamensresultat end dem, der ikke tager 
manuduktion, er altså, at dem, der vælger at tage manuduktion, har lavere faglige forudsætninger i matematik end dem, der 
ikke tager manuduktion 
 

 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra din 
adgangsgivende uddannelse? 

A-niveau B-niveau C-niveau 
Kan ikke 
besvares Total 

Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej N 82 48 15 12 157 

% 65,6% 43,6% 53,6% 38,7% 53,4% 

Ja N 43 62 13 19 137 

% 34,4% 56,4% 46,4% 61,3% 46,6% 

Total N 125 110 28 31 294 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 
Beregnes gennemsnitskarakteren for dem, der tager manuduktion og dem, der ikke gør, for hvert matematikniveau, ses det 
da også, at forskellene i karaktergennemsnit generelt er noget mindre på de enkelte matematikniveauer. Det ses endda, at 
for dem med C niveau i matematik, er gennemsnitskarakteren højere i den gruppe, der har taget manuduktion (uden dog at 
være signifikant højere). For dem med A-niveau i matematik, er der stor set ingen forskel i eksamensresultatet mellem 
dem, der tager manuduktion og dem der ikke gør. Modsat er eksamensresultatet signifikant lavere for 
manuduktionsdeltagere end for ikke-manuduktionsdeltagere med B niveau i matematik

2
.  

 

 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra din 
adgangsgivende uddannelse? 

A-niveau B-niveau C-niveau 
Kan ikke 
besvares Total 

Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej Eksamensresultat Gns 7.3 6.1 4.4 6.9 6.6 

N 82 48 14 12 156 

Ja Eksamensresultat Gns 7.1 4.8 4.8 6.4 5.7 

N 38 60 12 19 129 

Total Eksamensresultat Gns 7.2 5.4 4.5 6.6 6.2 

N 120 108 26 31 285 

 

 

                                                           
1
 Se T test i Appendix 1 

2
 Se T test i Appendix 1 
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3.3 Forskel med korrektion for karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse 
 

En anden faktor, det kan være relevant at se på, som forklaring på eksamenskarakteren, er den studerendes 
eksamenskvotient fra den adgangsgivende eksamen. Datasættet indeholder 2 sæt af oplysninger om karakteren fra 
adgangsgivende uddannelse. Dels er oplysningen indhentet fra matriklens registrering af adgangsgrundlag og dels har de 
studerende selv angivet deres eksamenskvotient fra adgangsgivende uddannelse. Der er foretaget en undersøgelse af 
datakvaliteten af disse to kilder, som der er redegjort for i Appendix 2. Efter at have konstateret nogle problemer med 
datakvaliteten er de mest troværdige data udvalgt, således at det materiale, der i det følgende arbejdes ud fra, har følgende 
fordelinger af karakterkvotienten fra adgangsgivende uddannelse. 
 
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total < 5,4 
5,5 - 
5,9 

6,0 - 
6,4 

6,5 - 
6,9 

7,0 - 
7,4 

7,5 - 
7,9 

8,0 - 
8,4 

8,5 - 
8,9 

9,0 - 
9,4 

9,5 - 
9,9 10 + 

Skala 13 skala 1 0 8 24 29 55 63 47 44 17 16 304 

7 skala 16 4 11 15 30 20 17 16 13 7 4 153 

Total 17 4 19 39 59 75 80 63 57 24 20 457 

 

 
Som det fremgår af nedenstående figur, ser de to karakterfordelinger rimeligt pæne ud, når det lægges til grund, at 
karakterfordelingen efter 13 skalaen skal være normalfordelt om 8,0, mens karakterfordelingen efter 7 skalaen skal være 
normalfordelt om 7,0 : 
 

 
 
I den videre analyse er karakterkvotienterne rubriceret i 3 overordnede grupper: 
 

Interval Under middel Middel Over middel 

13-skala < 7,5 7,5 – 8,4 8,5 - 

7-trinsskale < 7,0 7,0 – 8,4 8,5 - 

 
 
Hvilket giver følgende fordeling: 
 

 
Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total Ikke oplyst Under middel Middel Over middel 

Skala 13 skala N 46 62 118 124 350 

% 13,1% 17,7% 33,7% 35,4% 100,0% 

7 skala N 30 46 67 40 183 

% 16,4% 25,1% 36,6% 21,9% 100,0% 

Total N 76 108 185 164 533 

% 14,3% 20,3% 34,7% 30,8% 100,0% 
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Kobles eksamensresultatet i samfundsøkonomi på disse karaktergrupper fra adgangsgivende uddannelse, ses – ligesom 
tilfældet var i forhold til matematikniveau – en meget klar (og signifikant

3
) positiv sammenhæng mellem karakterkvotienten 

fra adgangsgivende uddannelse og eksamensresultatet i samfundsøkonomi.  
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Ikke 
oplyst 

Under 
middel Middel 

Over 
middel Total 

Eksamensresultat i 
samfundsøkonomi 

Gns. 5.8 4.2 5.1 7.2 5.7 

N 137 101 174 155 567 

 

 
Der ses også en forskel i tilbøjeligheden til at deltage i manuduktion, afhængigt af karakterkvotienten. 57% af de 
studerende, der har en karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse på under middel, har taget manuduktion, mens det 
”kun” er 43% af de studerende med en karakterkvotient over middel, der har taget manuduktion.   
 

 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total Ikke oplyst 
Under 
middel Middel Over middel 

Har du taget manuduktionskursus i 
faget? 

Nej N 30 21 47 59 157 

% 62,5% 42,9% 50,0% 56,7% 53,2% 

Ja N 18 28 47 45 138 

% 37,5% 57,1% 50,0% 43,3% 46,8% 

Total N 48 49 94 104 295 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Ses endelig på, hvordan eksamensresultatet er for dem, der har taget manuduktion og dem, der ikke har taget 
manuduktion, må det konkluderes, at blandt studerende, der ikke har nogen karakterkvotient oplyst, og blandt studerende 
med en karakterkvotient i mellemniveauet, er eksamensresultatet lavere for dem, der har taget manuduktion end for dem, 
der ikke har taget manuduktion. For studerende med karakterkvotient på mellemniveauet er forskellen i eksamensresultat 
mellem dem, der tager manuduktion og dem, der ikke gør, signifikant

4
.   

 
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Ikke 
oplyst 

Under 
middel Middel 

Over 
middel Total 

Har du taget 

manuduktionskursus i 
faget? 

Nej Eksamensresultat Gns. 7,1 4,3 6,6 7,2 6.6 

N 30 21 46 59 156 

Ja Eksamensresultat Gns. 5.7 5,0 4,8 7.2 5.7 

N 18 28 44 40 130 

Total Eksamensresultat Gns 6.6 4.7 5.7 7.2 6.2 

N 48 49 184 99 286 

 

Derimod er der ingen forskel i eksamensresultatet mellem manuduktionsdeltagere og ikke-deltagere med 
karakterkvotienter over middel, og for dem med karakterkvotienter under middel, er der endda tale om lidt bedre (om end 
ikke signifikant bedre) eksamensresultat for dem, der tager manuduktion end for dem, der ikke tager manuduktion. 
 

                                                           
3
 Se T test i Appendix 1 

4
 Se T test i Appendix 1 
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3.4 Forskel med korrektion for karakterkvotient og matematikniveau fra adg.g.  udd. 
 
Sammenkobles eksamensresultatet i samfundsøkonomi med matematikniveau og karakterkvotient fra adgangsgivende 
uddannelse, fremgår det tydeligt af nedenstående tabel, at eksamensresultatet er stærkt påvirket af de studerendes 
forudsætninger fra adgangsgivende uddannelse. 
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total Ikke oplyst 
Under 
middel Middel Over middel 

Har du matematik 
på A, B eller C 
niveau fra din 
adgangsgivende 
uddannelse? 

A Eksamensresultat, Gns. 7,7 6,1 6,4 7,8 7,2 

N  20 10 38 52 120 

B / C Eksamensresultat, Gns. 6,2 4,1 4,9 6,3 5,2 

N 15 35 47 37 134 

Total Eksamensresultat, Gns. 7,1 4,5 5,6 7,1 6,1 

N 35 45 85 89 254 

 
Imidlertid begynder tallene at blive ganske små, når man med både karakterkvotient og matematikniveau fra 
adgangsgivende eksamen som baggrundsvariable, sammenligner eksamensresultaterne for dem, der har taget 
manuduktion og dem, der ikke har. Kun i 5 tilfælde er der 10 eller flere både blandt dem, der har taget manuduktion, og 
dem der ikke har, Det drejer sig om studerende med A-niveau i matematik og (1) en karakterkvotient fra adgangsgivende 
uddannelse på middel og (2) over middel; samt om studerende med B-niveau i matematik og med karakterkvotienter fra 
adgangsgivende uddannelse på (3) under middel, (4) middel og (5) over middel.  
For studerede med en middel karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse og B-niveau i matematik, er 
eksamensresultatet signifikant

5
 lavere for dem, der tager manuduktion end for dem, der ikke gør (forskellen er 2,5 

karakterpoint, hvilket er signifikant på trods af at der kun er 37 studerende). I alle andre tilfælde er forskellene i 
eksamensresultat ret begrænsede, især når forskellene sættes i relation til, hvor mange observationer, der ligger til grund 
for gennemsnittene.     
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Ikke 
oplyst 

Under 
middel Middel 

Over 
middel Total 

Har du 
matematik på A, 
B eller C niveau 
fra din 
adgangsgivende 
uddannelse? 

A-niveau Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej Eksamens-
resultat 

Gns. 7,4 5,0 6,8 7,9 7,3 

N 16 6 24 36 82 

Ja Eksamens-
resultat 

Gns. 9,0 7.8 5,9 7,4 7,1 

N 4 4 14 16 38 

B-niveau Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej Eksamens-
resultat 

Gns. 8,0 4.1 6,4 6,6 6,1 

N 7 11 17 13 48 

Ja Eksamens-
resultat 

Gns. 3,8 3,9 3,9 6,8 4.8 

N 4 18 20 18 60 

C-niveau Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej Eksamens-
resultat 

Gns. 6,0 3.8 6,0 2,5 4.4 

N  3 4 3 4 14 

Ja Eksamens-
resultat 

Gns. 4,0 5.5 4.0 7,0 4.8 

N  1 2 7  2 12 

Total Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Nej Eksamens-
resultat 

Gns. 7,4 4,3 6,5 7,2 6.6 

N 26 21 44 53 144 

Ja Eksamensresul
tat 

Mean 6,1 4.7 4,6 7,1 5.5 

N 9 24 41 36 110 

 

 
 

Selv om man således forsøger at korrigere for, at dem med lavt matematikniveau og dem med lav eksamenskvotient fra 
den adgangsgivende eksamen i større grad tager manuduktion (og at man alene af den grund kan forvente, at den 
studentergruppe, der tager manuduktion, vil opnå lavere eksamensresultater), så kan det ikke godtgøres, at dem, der tager 
manuduktion opnår en ”eksamensgevinst” i forhold til dem, der ikke gør. Snarere tværtimod, idet studerende med 
adgangsforudsætninger på mellemniveau, der tager manuduktion, får signifikant lavere karakterer end dem med 
tilsvarende adgangsforudsætninger, der ikke tager manuduktion.  
 
 

                                                           
5
 Se T test i Appendix 1 
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3.5 Delkonklusion 
 

1. Materialet viser, at der er højere tilbøjelighed til at evaluere faget, jo bedre eksamensresultatet er.  
2. Desuden kan det konstateres, at studerende, der tager privat manuduktion i faget, opnår dårligere 

eksamensresultater end dem, der ikke gør. Dette er for så vidt ikke overraskende, fordi det jo må forventes, at 
dem, der tager manuduktion til en vis grad selv føler, at de har relativt svært ved faget. Hvilken konkret effekt, 
manuduktionsundervisningen har haft på enkelte studerendes eksamensresultat, er derfor uvist, fordi vi jo ikke 
ved, hvor meget karaktergennemsnittet ville have været for netop denne gruppe studerende, hvis de ikke havde 
taget manuduktion. 

3. For nærmere at efterprøve hypotesen om, at det især er dem, der har svært ved faget, der i overvejende grad 
tager manuduktion, er der set på to centrale baggrundsvariable for de studerende; nemlig deres matematikniveau 
og deres karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen. Desværre er kvaliteten af data vedr. de studerendes 
karakterkvotient ikke helt tilfredsstillende. Men med de forbehold, der heraf følger, synes det med stor sikkerhed at 
kunne konkluderes, at der er en klar positiv sammenhæng mellem eksamensresultatet i samfundsøkonomi og 
både de studerendes matematikniveau og deres karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen. De 52 
studerende, der har en høj karakterkvotient og A niveau i matematik, har opnået et gennemsnitligt 
eksamensresultat i samfundsøkonomi på 7,8 men de 35 studerende, der har en lav eksamenskvotient og B- eller 
C-niveau i matematik, har et gennemsnitligt eksamensresultat på 4,1. Tilsvarende ses ikke overraskende, at dem 
med A-niveau i matematik og dem med høj adgangskvotient fra adgangsgivende eksamen er klart mindre 
tilbøjelige til at tage manuduktion end andre studerende.  

4. Dette forhold forklarer en stor del af det fænomen, at dem, der tager manuduktion i faget får dårligere 
eksamensresultater end dem der ikke gør. Korrigeres således for adgangsforudsætningerne, er der ikke længere 
nogen signifikant (negativ) forskel i eksamensresultatet for dem, der har taget manuduktion og dem der ikke har. 
Men på den anden side, er der så sandelig heller ikke en positiv forskel. Kigger man lidt mere nuanceret på 
effekten af manuduktion, ser det dog ud som om, at studerende, der tager manuduktion, får dårligere karakterer 
end dem der ikke gør, hvis deres adgangsforudsætninger er i ”mellemniveauet”. Korrigeres alene for 
matematikniveau, er eksamensresultatet signifikant lavere for manuduktionsdeltagere med B niveau end for ikke-
deltagere med B-niveau. For studerende med A- og C- niveau er der stort set ingen forskel (på C-niveau er 
karaktergennemsnittet endda lidt højere blandt manuduktionsdeltagere – om end slet ikke signifikant). Korrigeres 
tilsvarende alene for karakterkvotienten fra adgangsgivende eksamen, viser sig igen en signifikant (negativ) 
forskel i eksamensresultatet mellem manuduktionsdeltagere og ikke-deltagere for studerende med karakter-
kvotienter i mellemniveauet, mens der ikke er nogen forskel mellem manuduktionsdeltagere og ikke-deltagere 
blandt dem med lave og høje karakterkvotienter fra adgangsgivende eksamen. Korrigeres samtidigt for både 
matematikniveau og karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse er eksamensresultatet i studentergruppen 
med middel karakterkvotient og B-niveau i matematik signifikant lavere for dem der tager manuduktion end for 
dem, der ikke tager manuduktion, mens der ikke signifikante forskelle i andre tilfælde.  

 
Som ovenfor nævnt, kan man med baggrund i tallene alene selvfølgelig ikke uden videre konkludere, at det er direkte 
skadeligt for studerende med adgangsforudsætninger på mellemniveau at tage manuduktion. Der kan jo fortsat være tale 
om, at netop de studerende, der tager manuduktion, har betydeligt vanskeligere ved at lære faget end dem, der ikke gør, 
uanset deres mere formelle, faglige adgangsforudsætninger. Det kan derfor ikke afvises, at manuduktionsdeltagernes 
eksamensresultater ville have været endnu dårligere, hvis der ikke havde været et tilbud om at ”købe” sig til ekstra 
eksamensforberedende undervisning. 
 
Omvendt kan det heller ikke afvises, at tilbuddet om at kunne købe sig til ekstra eksamensforberedende undervisning kan 
påvirke den studerendes daglige studieadfærd i negativ retning. Opfattes tilbuddet om manuduktion som en ”genvej” til at 
bestå faget, kan det føre til, at de studerende, der betragter manuduktion som en mulighed, bruger færre kræfter i det 
daglige studiearbejde end dem, der ikke overvejer at købe ekstra eksamensforberedende undervisning. Det kan endda 
tænkes, at mange af dem, der tager manuduktion, i kraft af dette tilbud har brugt færre kræfter i det daglige studiearbejde, 
end de ville have gjort, hvis tilbuddet om manuduktion ikke havde været til stede, og at tilbuddet om privat manuduktions-
undervisning således kan have en negativ effekt på det faglige niveau på faget.             
I hvert fald er det påfaldende, at det netop er blandt studerende med faglige forudsætninger på mellemniveau, at 
manuduktionsdeltagerne opnår lavere eksamensresultater end ikke-deltagerene, mens det samme ikke gør sig gældende 
for studerende med stærke eller svage faglige forudsætninger.  
Der kan derfor være behov for at se nærmere på sammenhængen mellem de studerendes arbejdsindsats i faget, deres 
eksamensresultat, adgangsforudsætninger og deltagelse i manuduktion. 
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4. De studerendes arbejdsindsats 
 
Fra spørgeskemaundersøgelsen er der indhentet oplysninger om de studerendes arbejdsindsats, målt som gennemsnitligt 
tidsforbrug til forberedelse og opgaveløsning pr. dobbeltlektion. Imidlertid har skalaen være lidt ”optimistisk” i forhold til de 
studerendes faktiske tidsforbrug, således at halvdelen af svarene falder i den laveste kategori (mindre end 2 timers 
forberedelse pr. dobbeltlektion). Det er derfor valgt kun af opererer med to kategorier af arbejdsindsats, nemlig dem, der 
angiver, at de forbereder sig mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion og dem, der angiver, at de forbereder sig 2 timer eller 
mere pr. dobbeltlektion.    
 
Af nedenstående tabel og figur fremgår det rimeligt tydeligt, at den studerendes arbejdsindsats har en klar indflydelse på 
eksamensresultatet. 
Figuren viser karakterfordelingen for de (130) studerende, der angiver at arbejde mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion med 
faget og de (134) studerende, der angiver, at de arbejder 2 timer eller mere pr. dobbeltlektion med faget. 
Karaktergennemsnittet for dem, der arbejder mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion er  5,7; mens det er 6,7 for dem, der 
arbejder 2 timer eller mere pr. dobbeltlektion. Dette er i en T-test en signifikant forskel på 2% signifikansniveau

6
.  

 

 

 
Eksamensresultat 

Total 

Gns. 

-3 0 2 4 7 10 12 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer 1 6 16 41 41 18 7 130 5,7 

2 timer + 0 6 16 21 49 30 12 134 6,7 

Total 1 12 32 62 90 48 19 264 6,2 
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Endvidere ses en tendens til, at jo svagere matematiske adgangsforudsætninger de studerende har, jo mere tid bruger de 
på faget. Kun 42% af dem med A-niveau i matematik bruger 2 timer eller mere til forberedelse og opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion, mens  52% med B-niveau og hele 60% med C-niveau må bruge 2 timer eller mere til forberedelse. (Der er 
en positiv korrelationskoefficient  på 0,13, hvor fortegnet er signifikant på et 0,05 signifikansniveau)

7
.   

 
 

 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

Total < 2 timer 2 timer + 

Har du matematik på A, B eller C 
niveau fra din adgangsgivende 
uddannelse? 

A-niveau N 67 49 116 

%  57,8% 42,2% 100,0% 

B-niveau N 49 54 103 

%  47,6% 52,4% 100,0% 

C-niveau N 11 17 28 

%  39,3% 60,7% 100,0% 

Total N 127 120 247 

%  51,4% 48,6% 100,0% 

 

 
Billedet er dog ikke helt så klart, når der ses på karakterkvotienten fra afgangsgivende eksamen og arbejdsindsats, idet 
arbejdsindsatsen synes relativt upåvirket af, hvor høj eksamenskvotienten fra adgangsgivende eksamen har været.  
 
 

 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

Total < 2 timer 2 timer + 

Karakterkvotient fra adgangsgivende 
eksamen 

Over middel N 50 45 95 

% 52,6% 47,4% 100,0% 

Middel N 49 37 86 

% 57,0% 43,0% 100,0% 

Under middel N 23 24 47 

% 48,9% 51,1% 100,0% 

Total N 122 106 228 

% 53,5% 46,5% 100,0% 

 
Et lavt matematikniveau som faglig adgangsforudsætning betyder således tilsyneladende, at den studerende har 
vanskeligere ved faget og må bruge mere tid på forberedelse og opgaveløsning end dem, der har højt niveau i matematik. 
 
Når billedet er mere ”mudret”, når arbejdsindsatsen sættes i forhold til karakterkvotienten fra adgangsgivende uddannelse, 
kan det hænge sammen med, at adgangskvotienten i sig selv vil være påvirket af den studerendes personlige 
studieadfærd. Den, der på adgangsgivende uddannelse var ”flittig” og ”passede sine ting”, har givet opnået en højere 
karakterkvotient end den ”mindre flittige”; og den, der var ”flittig” og ”passede sine ting” på den adgangsgivende 
uddannelse, vil alt andet lige nok også være mere ”flittig” og i højere grad ”passe sine ting” på HD-studiet, end tilfældet er 
for den, der på adgangsgivende uddannelse var ”mindre flittig”.     
 

                                                           
7
  
Korrelation mellem matematikniveau og forberedelse 

 

Har du matematik på 
A, B eller C niveau 

fra din 
adgangsgivendde 

uddannelse? 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 

arbejdsindsats til 
forberedelse og 

opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

Har du matematik på A, B eller C 
niveau fra din adgangsgivendde 
uddannelse? 

Pearson Correlation 1 ,129
*
 

Sig. (2-tailed)  ,043 

N 264 247 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

Pearson Correlation ,129
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,043  

N 247 273 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Der synes således belæg for at konkludere, at dem, der personligt har svært ved faget, generelt leverer en større 
arbejdsindsats. Det betyder så også, at de summariske effekter af adgangsforudsætninger og arbejdsindsats er en lille 
smule undervurderet, når de betragtes isoleret, frem for, når de ses i indbyrdes sammenhæng. Mens ”karaktergevinsten” 
summarisk er på ca. 1 karakterpoint ved en stor arbejdsindsats frem for en lille, så er karaktergevinsten ved ”en øget 
arbejdsindsats” 1,5 karakterpoint for studerende med A-niveau og B-niveau i matematik.   
 

 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra 
din adgangsgivende uddannelse? 

A-niveau B-niveau C-niveau Total 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 6.8 4.6 4.5 5.7 

N 64 47 10 121 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 8.3 6.0 4.6 6.7 

N 47 54 16 117 

Total Eksamensresultat Gns. 7.4 5.3 4.5 6.2 

N 111 101 26 238 

 

 

”Karaktergevinsten” af en ”ekstra indsats” for studerende med en middelgod eksamenskvotient fra adgangsgivende 
eksamen er på 1,7.  
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende 
eksamen 

Over 
middel Middel 

Under 
middel Total 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

 < 2 timer Eksamensresultat 
Gns. 7.0 5.2 4.0 5.7 

N 47 46 23 116 

2 timer + Eksamensresultat 
Gns. 7,5 6.9 5.2 6.8 

N 43 36 24 103 

Total 
Eksamensresultat 

Gns. 7.2 5,9 4.6 6.2 

N 90 82 47 219 

 

Uanset om man måler adgangsforudsætningerne ved matematikniveau eller karakterkvotient fra adgangsgivende 
eksamen, så er mønstret det samme: Større arbejdsindsats giver bedre eksamensresultat, forudsat adgangs-
forudsætningerne er de samme; men større arbejdsindsats kompenserer tilsyneladende ikke fuldt ud for 
adgangsforudsætninger – idet eksamensresultatet aldrig er højere for dem med stor arbejdsindsats med givne 
adgangsforudsætninger end for dem med lav arbejdsindsats med høje adgangsforudsætninger. (Men dette afhænger 
selvfølgelig af, hvordan man foretager grupperingen af studerende på forudsætninger og arbejdsindsats). 
 
Eksamensresultater rangordnet efter adgangsforudsætninger og arbejdsindsats: 
 
 Faglige forudsætninger fra 

adgangsgivende uddannelse 

Høje Mellem Lave 

Arbejds-
indsats 

 
Høj 

 
1 
 

 
3 

 
4-5 

 
Lav 

 
2 
 

 
4-5 

 
6 

 

Endelig ses, at det hyppigere er dem, der forbereder sig mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion, der tager manuduktion.  
 

 

Har du taget 
manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja I alt 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 

arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer N 64 71 135 

% 47,4% 52,6% 100,0% 

2 timer + N 79 58 137 

% 57,7% 42,3% 100,0% 

I alt N 143 129 272 

% 52,6% 47,4% 100,0% 

 

 

Samlet set tager kun knapt 42,3%, som forbereder sig 2 timer eller mere, manuduktion, mens 52,6% af dem, der har 
mindre end 2 timers forberedelse, tager manuduktion. Forskellen er dog lige knapt signifikant. 
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Det bliver den imidlertid, hvis der tages højde for, at især dem med A-niveau i matematik bruger mindre tid på faget end 
dem med B- eller C-niveau. Således er det kun 28,6% af dem med A-niveau i matematik, som bruger mere end 2 timer til 
forberedelse pr. dobbeltlektion, som tager i manuduktion, mens 37,9% af dem med A-niveau, som bruger mindre end 2 
timer til forberedelse, tager manuduktion. Det er især påfaldende, at næsten 70% af dem, der har B niveau i matematik og 
forbereder sig mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion tager privat manuduktion (i forhold til at det ”kun” er 46% af samtlige, 
der tager manuduktion). Denne overrepræsentation er i sig selv signifikant, både når den måles i forhold til populationen 
som helhed og i forhold til populationen med B-niveau

8
.  

 
 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra din 
adgangsgivende uddannelse? 

Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Total Nej Ja 

A-niveau Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 41 25 66 

%  62,1% 37,9% 100,0% 

2 timer + N 35 14 49 

%  71,4% 28,6% 100,0% 

Total N 76 39 115 

%  66,1% 33,9% 100,0% 

B-niveau Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 15 34 49 

%  30,6% 69,4% 100,0% 

2 timer + N 28 26 54 

%  51,9% 48,1% 100,0% 

Total N 43 60 103 

%  41,7% 58,3% 100,0% 

C-niveau Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 5 6 11 

%  45,5% 54,5% 100,0% 

2 timer + N 10 7 17 

%  58,8% 41,2% 100,0% 

Total N 15 13 28 

%  53,6% 46,4% 100,0% 

Total Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 61 65 126 

%  48,4% 51,6% 100,0% 

2 timer + N 73 47 120 

%  60,8% 39,2% 100,0% 

Total N 134 112 246 

%  54,5% 45,5% 100,0% 

 

Beregnes korrelationskoefficienten mellem arbejdsindsats og deltagelse i manuduktion, når der kontrolleres for 
matematikniveau fås en signifikant negativ korrelationskoefficient på -0,149. 
 

Correlations 

Control Variables 

Har du taget 
manuduktionskursus 

i faget? 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 

arbejdsindsats til 
forberedelse og 

opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

Har du matematik 
på A, B eller C 
niveau fra din 
adgangsgivendde 
uddannelse? 

Har du taget manuduktionskursus 
i faget? 

Correlation 1,000 -,149 

Significance (2-tailed) . ,020 

df 0 243 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

Correlation -,149 1,000 

Significance (2-tailed) ,020 . 

df 243 0 
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 Testet som sandsynligheden for at trække 34 eller flere mærkede i 49 forsøg ud af en population på 246 med 112 mærkede (p= 0,0012) 

hhv. ud af en population på 103 med 60 mærkede (p= 0,023)  uden tilbagelægning (hypergeometrisk fordeling).  
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Ligeledes ses, at 60% af dem, der har middel eller lav adgangskvotient fra adgangsgivende uddannelse, og forbereder sig 
mindre end 2 timer pr. dobbelttime, tager manuduktion, mens det bare er 46% af dem med middel eller lav karakterkvotient, 
som forbereder sig 2 timer eller mere pr. dobbelttimer, der tager manuduktion.  
 
 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Total Nej Ja 

Over 
middel 

Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 25 24 49 

%  51,0% 49,0% 100,0% 

2 timer + N 28 17 45 

%  62,2% 37,8% 100,0% 

Total N 53 41 94 

%  56,4% 43,6% 100,0% 

Middel Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 20 29 49 

%  40,8% 59,2% 100,0% 

2 timer + N 21 16 37 

%  56,8% 43,2% 100,0% 

Total N 41 45 86 

%  47,7% 52,3% 100,0% 

Under 
middel 

Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-

løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 9 14 23 

%  39,1% 60,9% 100,0% 

2 timer + N 12 12 24 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Total N 21 26 47 

%  44,7% 55,3% 100,0% 

Total Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer N 54 67 121 

%  44,6% 55,4% 100,0% 

2 timer + N 61 45 106 

%  57,5% 42,5% 100,0% 

Total N 115 112 227 

%  50,7% 49,3% 100,0% 

 
 
Kontrolleres for både matematikniveau og karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse, bliver korrelationeskvotienten  
mellem manuduktionsdeltagelse og forberedelse derfor også lidt stærkere, nemlig -0,162: 
 

Correlations 

Control Variables 

Har du taget 
manuduktionskursus 

i faget? 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 

arbejdsindsats til 
forberedelse og 

opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

Har du matematik på A, B 
eller C niveau fra din 
adgangsgivendde 
uddannelse? & 
Karakterkvotient fra 
adgangsgivende eksamen 

Har du taget 
manuduktionskursus i 
faget? 

Correlation 1,000 -,162 

Significance (2-tailed) . ,019 

df 0 208 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

Correlation -,162 1,000 

Significance (2-tailed) ,019 . 

df 208 0 
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Ses endeligt på eksamensresultatet for dem, der tager manuduktion og dem, der ikke gør, når matematikforudsætninger og 
arbejdsindsats holdes konstant, fremgår det, at eksamensresultatet typisk er lavere for dem, der tager manuduktion end for 
dem, der ikke gør. Det gælder for studerende med A-niveau i matematik og lav arbejdsindsats; for alle med B-niveau i 
matematik, uanset arbejdsindsats og for studerende med C-niveau i matematik og lav arbejdsindsats. Med det gælder ikke 
for studerende med A-niveau i matematik og høj arbejdsindsats og for studerende med C-niveau i matematik og høj 
arbejdsindsats.      
  

 
Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja Total 

Har du matematik 
på A, B eller C 
niveau fra din 
adgangsgivende 
uddannelse? 

A-niveau Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 7.0 6.4 6.8 

N 41 22 63 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 7.9 9.3 8.3 

N 35 12 47 

Total Eksamensresultat Gns. 7.4 7.4 7.4 

N 76 34 110 

B-niveau Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 5.1 4.3 4.6 

N 15 32 47 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 6.6 5.3 6.0 

N 28 26 54 

Total Eksamensresultat Gns. 6.1 4.7 5.3 

N 43 58 101 

C-niveau Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 5.0 4.0 4.5 

N 5 5 10 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 4.0 5.3 4.6 

N 9 7 16 

Total Eksamensresultat Gns. 4.4 4.8 4.5 

N 14 12 26 

Total Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 6.3 5.1 5.7 

N 61 61 122 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 6.9 6.4 6.7 

N 72 43 115 

Total Eksamensresultat Gns. 6.7 5.6 6.2 

N 133 104 237 

 
 
Tilsvarende ses, at manuduktionsdeltagere med lav arbejdsindsats uanset karakterkvotient og med middel karakterkvotient 
uanset arbejdsindsats får lavere karakterer i faget end dem, der ikke tager manuduktion. Dette gælder netop ikke for dem 
men høj karakterkvotient og stor arbejdsindsats og dem med lav karakterkvotient og stor arbejdsindsats. 
 

 
Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja Total 

Karakterkvotient fra 
adgangsgivende 
eksamen 

Over 
middel 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 7.0 6,8 6.9 

N 25 21 46 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 7.1 8,3 7,5 

N 28 15 43 

Total Eksamensresultat Gns. 7.1 7,4 7,2 

N 53 36 89 

Middel Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 6,0 4,5 5.2 

N 20 26 46 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 8,3 5,3 6.9 

N 20 16 36 

Total Eksamensresultat Gns. 7.1 4,8 5.9 

N 40 42 82 

Under 
middel 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 4,7 3.6 4,0 

N 9 14 23 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 4,0 6,4 5,2 

N 12 12 24 

Total Eksamensresultat Gns. 4,3 4.9 4.6 

N 21 26 47 

Total Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer Eksamensresultat Gns. 6.2 5.1 5.6 

N 54 61 115 

2 timer + Eksamensresultat Gns. 6.9 6.6 6.8 

N 60 43 103 

Total Eksamensresultat Gns. 6.6 5.7 6.2 

N 114 104 218 
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Ganske vist er tallene i de enkelte tabelceller små [og tendensen kan nok ikke holde til en statistisk signifikanstest], men 
det er alligevel en interessant observation, at deltagelse i manuduktion aldrig ”betaler sig”, hvis arbejdsindsatsen er lav. 
Dette kunne understøtte en hypotese om, at en del af dem, der har en lav arbejdsindsats og har deltaget i manuduktion, 
har ”tilladt” sig en lav løbende arbejdsindsats, fordi de ser manuduktionstilbuddet som en genvej til beståelse af faget.  
 
Omvendt har dem med en lav arbejdsindsats, som ikke har deltaget i manuduktion, nok i højere grad ”tilladt” sig en lav 
løbende indsats, fordi de personligt har haft relativt lettere ved faget.      
 
Har man gode adgangsforudsætninger, yder man en høj løbende arbejdsindsats og deltager man samtidig i manuduktion, 
er der sandsynligvis tale om studerende med relativt høje ambitioner i faget. Denne gruppe har da også fået et højere 
eksamensresultat end dem med tilsvarende adgangsforudsætninger og arbejdsindsats, der ikke har taget manuduktion. 
Om det højere eksamensresultat så er direkte afledt af manuduktionsundervisningen, eller om det skyldes et generelt 
højere fagligt ambitionsniveau, kan ikke afgøres. Men det kan i hvert fald ikke afvises, at tilbuddet om manuduktion kan 
have en positiv effekt for netop denne gruppe.   
 
For dem med relativt svage adgangsforudsætninger som yder en høj løbende arbejdsindsats i faget og deltager i 
manuduktion, er der sandsynligvis tale om en gruppe studerende, hvor manuduktionsdeltagelse i vid udstrækning er 
motiveret af reelle problemer med at forstå faget. I disse tilfælde kunne resultaterne tyde på, at manuduktion faktisk hjælper 
de studerende til at opnå bedre eksamensresultater. Men man skal selvfølgelig også erkende, at tallene er så små, at der 
også kan være tale om en ren tilfældighed. 
 
Mere statistisk grundlag er der derimod for at konstatere, at dem med faglige adgangsforudsætninger i middelgruppen 
(hvad enten der er tale om matematikniveau eller karakterkvotient), der deltager i manuduktion, får dårligere 
eksamensresultater end dem, der ikke deltager i manuduktion, uanset om de yder en stor eller lille arbejdsindsats i faget.  
 
Umiddelbart er det vanskeligt at give en rigtig god forklaring på, hvorfor også dem i den forudsætningsmæssige 
mellemgruppe, der yder en relativt høj løbende arbejdsindsats i faget og deltager i manuduktion, opnår ringere 
eksamensresultat end andre, der yder tilsvarende høj arbejdsindsats og også er i den forudsætningsmæssige 
mellemgruppe, men som ikke deltager i manuduktion.  
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5. De studerendes deltagelse i undervisningen på CBS 

5.1 Deltagelse i CBS undervisningen og eksamensresultat 
 

Da det generelt ikke har været muligt at påvise en positiv effekt på eksamensresultatet af deltagelse i manuduktion, er det 
naturligvis interessant et undersøge, om deltagelse i den tilrettelagte undervisning på CBS har nogen positiv effekt på 
eksamensresultatet – eller om deltagelse i undervisning overhovedet er ligegyldig for eksamensresultatet. 
 

 

 
Eksamensresultat 

Mean -3 0 2 4 7 10 12 I alt 

Hvor tit deltager 
du i 
undervisningen? 

Kun nu og da N   4 3 6 1     14 
2.6 

%   28,6% 21,4% 42,9% 7,1%     100,0% 

Ca. hver anden gang N   2 5 9 14 4 2 36 
5.8 

%   5,6% 13,9% 25,0% 38,9% 11,1% 5,6% 100,0% 

Stort set hver gang N 1 8 24 49 76 44 17 219 
6.5 

% ,5% 3,7% 11,0% 22,4% 34,7% 20,1% 7,8% 100,0% 

I alt N 1 14 32 64 91 48 19 269 
6.2 

% ,4% 5,2% 11,9% 23,8% 33,8% 17,8% 7,1% 100,0% 

 

Umiddelbart ses et klart stigende eksamensresultat med stigende deltagelse i undervisningen på CBS
9
.  Dem der kommer 

mindre end stort set hver gang, opnår 4,9 i gennemsnit til eksamen, mens dem, der stort set kommer hver gang, opnår 6,5 i 
gennemsnit til eksamen, svarende til karaktereffekt på 1,6 karakterpoint ved stort set at deltage i undervisningen hver gang.  
 
Dette forklares delvist – men slet ikke fuldt ud – af, at de, der hyppigt kommer til undervisningen, også yder en større 
hjemmeforberedelse.  Der er således en klar sammenhæng mellem deltagelse i undervisningen og arbejdsindsatsen ti l 
forberedelse: Kun 15% af dem, der kun nu og da møder frem til undervisningen, forbereder sig 2 timer eller mere pr. 
dobbeltlektion. 43% af dem, der møder frem til ca. halvdelen af undervisningen forbereder sig 2 timer eller mere, mens  
54% af dem, der stort set møder frem hver gang, forbereder sig 2 timer eller mere pr. dobbeltlektion. Men holdes 
forberedelsen konstant, fås fortsat en positiv effekt (på 1¼ karakterpoint) af deltagelse i den undervisning, der er tilrettelagt 
af CBS

10
:  

 

 

 

Hvor meget er din gennemsnitlige arbejdsindsats til forberedelse 
og opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer 2 timer + I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hvor tit deltager 
du i 
undervisningen? 

Kun nu og da Eksamensresultat 3.2 11 1.0 2 2.8 13 

Ca. hver anden gang Eksamensresultat 5.7 20 6.2 15 5.9 35 

Stort set hver gang Eksamensresultat 6.0 99 6.9 117 6.5 216 

I alt Eksamensresultat 5.7 130 6.7 134 6.2 264 

                                                           
9
  
Korrelation mellem eksamensresultat og deltagelse i undervisningen 

 
Eksamensresultat 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Eksamensresultat Pearson Correlation 1 ,241
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 567 269 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Pearson Correlation ,241
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 269 278 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
10

  
Korrelation mellem eksamensresultat og deltagelse i undervisningen kontrolleret for gennemsnitlig forberedelsesindsats 

Control Variables 
Eksamensresultat 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

Eksamensresultat Correlation 1,000 ,197 

Significance (2-tailed) . ,001 

df 0 261 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Correlation ,197 1,000 

Significance (2-tailed) ,001 . 

df 261 0 
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En anden ting, som er værd at hæfte sig ved, er, at karaktereffekten af at deltage i undervisningen, tilsyneladende er noget 
større for dem, der yder en høj forberedelsesindsats end for dem, der ikke arbejder så meget. Desværre er antallet af 
studerende, der ikke møder så flittigt op til undervisningen, alt for lille til at denne tilsyneladende effekt kan underbygges 
som statistisk signifikant.  
 
Da der i øvrigt ikke er nogen væsentlig sammenhæng mellem de studerendes deltagelse i undervisningen og deres 
adgangsforudsætninger (ud over en lille – ikke helt signifikant – tendens til at dem der stort set møder frem til hver 
undervisningsgang har en lidt højere eksamenskvotient fra den adgangsgivende eksamen end dem, der møder mindre 
flittigt frem), synes der i modsætning til manuduktionsdeltagelse at være en ret sikker sammenhæng mellem deltagelse i 
den undervisning, der tilrettelægges af CBS og eksamensresultatet.    
 
 

 

Har du matematik på A, B eller C niveau fra din adgangsgivende 
uddannelse? 

A-niveau B-niveau C-niveau I alt 

Mean N Mean N Mean N Mean N 

Hvor tit deltager 
du i 
undervisningen? 

Kun nu og da Eksamenskvotient fra adg.g. udd  7.8 6 7.4 6 8.0 2 7.6 14 

Ca. hver anden gang Eksamenskvotient fra adg.g. udd 8.6 15 7.3 14 6.0 4 7.7 33 

Stort set hver gang Eksamenskvotient fra adg.g. udd 8.5 78 7.9 74 8.0 18 8.2 170 

I alt Eksamenskvotient fra adg.g. udd 8.5 99 7.8 94 7.7 24 8.1 217 

 

5.2 Sammenhæng mellem deltagelse i undervisningen og deltagelse i manuduktion. 
 
Ses på sammenhængen mellem deltagelse i manuduktion og fremmødet til undervisningen på CBS, ses måske ikke så 
overraskende, at næsten alle, der kun nu og da kommer til undervisningen på CBS, tager manuduktion, og at dem, der 
stort set kommer til undervisningen hver gang, i mindre grad end andre tager manuduktion.  
 

 

Har du taget 
manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja I alt 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Kun nu og da N 1 14 15 

% 6,7% 93,3% 100,0% 

Ca. hver anden gang N 18 18 36 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Stort set hver gang N 127 99 226 

% 56,2% 43,8% 100,0% 

I alt N 146 131 277 

% 52,7% 47,3% 100,0% 

 

 

Deltagelse i manuduktion er således tilsyneladende for nogle studerende ”en erstatning” for deltagelse i undervisningen på 
CBS. Om dette skyldes, at de studerende vælger undervisningen på CBS fra til fordel for manuduktion; eller om det 
skyldes, at studerende, der pga. erhvervsarbejde, sygdom eller andre personlige forhold ikke har haft mulighed for at følge 
undervisningen på CBS, som kompensation tilmelder sig manuduktionskurser, er svært at afgøre.       
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5.3 Deltagelse i undervisningen og manuduktion og eksamensresultat. 
 
Hvis de studerende bruger manuduktion som erstatning for at deltage i den ordinære undervisning, så synes det ikke at 
være nogen særlig god idé. Intet tyder på, at manuduktionsdeltagelse kan ”kompensere” for deltagelse i den ordinære 
undervisning på CBS.  
 
 

 

Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Kun nu og da Eksamensresultat .0 1 2.8 13 2.6 14 

Ca. hver anden gang Eksamensresultat 5.4 18 6.1 18 5.8 36 

Stort set hver gang Eksamensresultat 6.8 126 6.0 92 6.5 218 

I alt Eksamensresultat 6.6 145 5.7 123 6.2 268 

 

 

Således ses, at dem, der stort set hver gang deltager i undervisningen og som ikke tager manuduktion, opnår et bedre 
eksamensresultat end andre (dvs. dem der tager manuduktion og/eller deltager mindre i undervisningen)

11
. 

 
En anden interessant iagttagelse er, at eksamensresultatet er en smule bedre for manuduktionsdeltagere end for dem, der 
ikke deltager i manuduktion, blandt de studerende, der kun deltager i undervisningen ca. hver anden gang, mens 
manuduktionsdeltagere, der har mødt frem til undervisningen på CBS stort set hver gang, har opnået et lavere 
eksamensresultat end dem, der ikke har taget manuduktion men stort set hver gang møder frem til undervisningen på CBS. 
Da ingen af disse forskelle dog er tilstrækkelige til at være signifikante (forskellen mellem manuduktionsdeltagere og ikke 
manuduktionsdeltagere blandt dem, der stort set hver gang kommer til undervisningen, er dog lige på grænsen til at være 
signifikant på et 95% konfidensniveau), skal dette dog tages med noget forbehold. Men med disse forbehold kan det altså 
ikke udelukkes, at det for studerende, der af den ene eller anden grund har været forhindret i at møde frem til den ordinære 
undervisning, kan være en vis gevinst ved at tage manuduktion. Derimod synes det meget svært at påvise en gevinst ved 
at tage manuduktion, hvis den studerende i øvrigt følger den ordinære undervisning på CBS.   
 

5.4 Sammenhæng mellem vurdering af holdunderviseren og deltagelse i manuduktion 
 
Som begrundelse for at tage manuduktion fremføres ofte, at undervisningen på CBS er af utilstrækkelig kvalitet. Der kan 
derfor forventes en sammenhæng mellem de studerendes vurdering af deres holdunderviser og deltagen i manuduktion.  
 
Da holdunderviserne er evalueret på 7 spørgsmål, er der for hver respondent beregnet en gennemsnitlig lærervurdering. 
Set i forhold til ”kernespørgsmålet” ”Hvordan vurderer du holdunderviserens evne til at formidle stoffet?”, er der en god 
sammenhæng mellem vurderingen på dette spørgsmål og den gennemsnitlige vurdering af holdunderviseren.  
 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser 

Gns. N 

Hvordan vurderer du 
holdunderviserens evne til at formidle 
stoffet? 

Dårlig 1.4 22 

Under middel 2.5 34 

Middel 3.1 73 

Over middel 3.9 78 

Meget god 4.9 66 

I alt 3.5 273 

 

Ses herefter på, hvordan dem, der her taget manuduktion, vurderer deres holdunderviser i forhold til dem, der ikke har 
taget manuduktion, ses tydeligvis, at dem der tager manuduktion, har en lavere vurdering af deres holdunderviser. 
 

 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser 

Gns. N 

Har du taget 
manuduktionskursus i 
faget? 

Nej 3.7 146 

Ja 3.3 128 

I alt 3.5 274 

 

Ses på fordelingerne af respondenter efter deres gennemsnitlige vurdering af deres holdunderviser og deres deltagelse i 
manuduktion, må det erkendes, at fordelingerne ikke kan betegnes som normalfordelte. I stedet for at teste signifikans ved 
T-test er det derfor undersøgt, om manuduktionsdeltagerne er signifikant overrepræsenteret i den gruppe, der vurderer 
deres holdunderviser lavere end 3,0, og om manuduktionsdeltagerne omvendt er signifikant underrepræsenteret i den 
gruppe, der vurderer holdunderviseren til gennemsnitligt 4,0 eller mere. Da begge disse test er positive, kan det 
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 Se T test i Appendix 1 
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konkluderes, at dem, der deltager i manuduktion, har en signifikant dårligere vurdering af deres holdunderviser end dem, 
der ikke deltager i manuduktion.  
 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser 

1 - <1,5 1,5 - <2 2 - <2,5 2,5 - <3 3 - <3,5 3,5 - <4 4 - <4,5 4,5 - <5 I alt 

Har du taget 
manuduktionskursus i 
faget? 

Nej N 5 3 7 14 29 17 30 41 146 

% 3,4% 2,1% 4,8% 9,6% 19,9% 11,6% 20,5% 28,1% 100,0% 

Ja N 10 3 15 16 27 19 16 22 128 

% 7,8% 2,3% 11,7% 12,5% 21,1% 14,8% 12,5% 17,2% 100,0% 

I alt N 15 6 22 30 56 36 46 63 274 

% 5,5% 2,2% 8,0% 10,9% 20,4% 13,1% 16,8% 23,0% 100,0% 

 

 
Der skal dog advares imod den slutning, at dette betyder, at studerende tager manuduktion fordi de oplever undervisningen 
på CBS som værende dårlig. Det kunne jo tænkes, at dem, der har taget – og betalt for – manuduktion er mere tilbøjelige til 
at give deres CBS-underviser lave evalueringer (måske som en slags legitimering af deres manuduktionsdeltagelse). 

5.5 Sammenhæng mellem vurdering af holdunderviseren og øvrig studieadfærd 
 
Et centralt spørgsmål i forhold til de studerendes vurdering af undervisningen er, om vurderingen af holdunderviseren også 
spiller sammen med deltagelse i undervisningen.  
 

 

Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Kun nu og da Gennemsnitlig vurdering af 
holdunderviser 

3.7 1 2.7 11 2.8 12 

Ca. hver anden gang Gennemsnitlig vurdering af 
holdunderviser 

3.5 18 3.0 18 3.3 36 

Stort set hver gang Gennemsnitlig vurdering af 
holdunderviser 

3.8 127 3.4 99 3.6 226 

I alt Gennemsnitlig vurdering af 
holdunderviser 

3.7 146 3.3 128 3.5 274 

 

Umiddelbart ses, at der er en positiv sammenhæng mellem deltagelse i undervisningen og vurderingen af hold-
underviseren, som er signifikant

12
. Det ses også, at lavt fremmøde til undervisningen på CBS og deltagelse i manuduktion 

tilsyneladende hænger sammen med relativ lav evaluering af holdunderviseren. Som det ses nedenfor er der en stærk (og 
signifikant) underrepræsentation af studerende, der har en stærkt positiv vurdering af underviseren på 4,0 eller derover 
blandt dem, der kun i mindre grad kommer til CBS undervisningen, og tager manuduktion.  
 
 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser Mean 

1 - <1,5 1,5 - <2 2 - <2,5 2,5 - <3 3 - <3,5 3,5 - <4 4 - <4,5 4,5 - <5 I alt 

Andre N 12 6 17 27 45 32 43 63 245 
3.6 

% 4,9% 2,4% 6,9% 11,0% 18,4% 13,1% 17,6% 25,7% 100,0% 

Kommer sjældent
*)
 til 

undervisningen, og 
tager manuduktion 

N 3   5 3 11 4 3   29 
2.9 % 10,3%   17,2% 10,3% 37,9% 13,8% 10,3%   100,0% 

I alt N 15 6 22 30 56 36 46 63 274 
3.5 

% 5,5% 2,2% 8,0% 10,9% 20,4% 13,1% 16,8% 23,0% 100,0% 
*) 

”Kun nu og da” og ”Ca. hver anden gang” 
   

                                                           
12

  
Korrelation mellem deltagelse i undervisningen og vurdering af holdunderviseren: 

 Hvor tit deltager du i 
undervisningen? 

Gennemsnitlig 
vurdering af 

holdunderviseren  

Hvor tit deltager du i undervisningen? Pearson Correlation 1 ,187
**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 278 275 

Gennemsnitlig vurdering af 
holdunderviseren  

Pearson Correlation ,187
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 275 275 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Men på den anden side må det også bemærkes, at lærervurderingerne i den gruppe, der sjældent kommer til 
undervisningen og tager manuduktion, når der lige ses bort fra de 3 yderst negative vurderinger, er meget pænt samlet 
omkring en middelvurdering, således at der ikke er tale om nogen markant (eller statistisk signifikant) overrepræsentation 
af meget lærerkritiske studerende i denne gruppe, hvilket svækker en evt. hypotese om, at studerende, der har en negativ 
oplevelse af underviseren, erstatter denne undervisning med manuduktion.     
 
En anden måde, at undersøge om manuduktionsdeltagelse og udeblivelse fra undervisningen hænger sammen med de 
studerendes oplevelse af holdunderviseren, er at se på de enkelte holds vurdering af underviseren og holdets ”fremmøde-
procent” samt den andel af holdet, der tager manuduktion.  
 
 

 Fremmøde 

Har du taget 
manuduktions-
kursus i faget? 

Gennemsnitlig 
vurdering af 

holdunderviser 

Svarprocent 

Stort set hver gang Ja 

N % N % 

 
Hold

*) 
H1 8 80,0% 4 40,0% 4.2 50,0% 

H2 25 86,2% 13 44,8% 2.3 61,7% 

H3 18 90,0% 8 40,0% 3.3 64,5% 

H4 17 85,0% 10 50,0% 3.8 47,6% 

H5 19 86,4% 1 4,8% 4.5 57,9% 

H6 8 66,7% 7 58,3% 4.6 35,3% 

H7 12 80,0% 11 73,3% 4.1 46,9% 

H8 20 87,0% 15 65,2% 3.7 62,2% 

H9 14 82,4% 4 23,5% 4.0 51,5% 

H10 11 78,6% 8 57,1% 4.1 56,0% 

H11 15 75,0% 10 50,0% 3.0 48,8% 

H12 10 71,4% 8 57,1% 3.1 50,0% 

H13 7 100,0% 7 100,0% 3.7  

H14 12 85,7% 6 42,9% 4.4 58,3% 

H15 13 86,7% 7 46,7% 2.7 65,2% 

H16 8 72,7% 3 27,3% 3.9 40,7% 

H17 10 66,7% 9 60,0% 2.4 48,4% 

I alt 227 81,7%   3.5  
*)
 Holdnumre såvel som rækkefølgen er ændret, således at der ikke mulighed for at identificere det ”virkelige” hold og dets underviser 

 

 
Umiddelbart kan der ikke identificeres nogen sammenhæng mellem holdets vurdering af underviseren og andelen af 
studerende, der stort set hver gang møder frem til undervisningen: 
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Heller ikke manuduktionsdeltagelsen på det enkelte hold  synes at have nogen stærk sammenhæng  med de studerendes 
vurdering af holdunderviseren: 
 

 
 
 

Der er således ikke tale om, at de enkelte holds fremmødeprocent påvirkes negativt af en underviser med relativt lave 
evalueringer (eller positivt af en underviser med relativt høje evalueringer). Ej heller synes manuduktionsdeltagelsen på det 
enkelte hold at være særligt påvirket af holdets vurdering at underviseren.   
 
Ses lidt nærmere på hvordan underviseren vurderes på de enkelte hold af de studerende, der møder flittigt frem til 
undervisningen og de studerende, der møder mindre flittigt frem, fremgår det nedenfor, at det typiske billede på det enkelte 
hold er, at dem, der møder mindre flittigt frem, har en lavere evaluering af underviseren end dem, der møder flittigt frem.  
 
 

Gennemsnitlig vurdering 
af holdunderviseren 

Fremmøde 

Mindre end stort set 
hver gang Stort set hver gang I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hold H1 3.6 2 4.3 8 4.2 10 

H2 2.7 4 2.3 25 2.3 29 

H3 3.4 2 3.3 18 3.3 20 

H4 3.7 3 3.8 17 3.8 20 

H5 4.3 3 4.5 19 4.5 22 

H6 3.8 3 4.9 8 4.6 11 

H7 3.1 3 4.3 12 4.1 15 

H8 3.0 3 3.8 20 3.7 23 

H9 3.4 3 4.1 14 4.0 17 

H10 3.8 3 4.2 11 4.1 14 

H11 2.6 5 3.2 15 3.0 20 

H12 2.5 2 3.2 10 3.1 12 

H13 .   3.7 7 3.7 7 

H14 3.9 2 4.5 12 4.4 14 

H15 3.3 2 2.6 13 2.7 15 

H16 3.0 3 4.3 8 3.9 11 

H17 1.9 5 2.6 10 2.4 15 

I alt 3.1 48 3.6 227 3.5 275 

 

Dette kunne tyde på, at ”kausaliteten” snarere er, at et mindre flittigt fremmøde alt andet lige fører til en dårligere oplevelse 
af underviseren end omvendt: at en dårlig oplevelse af underviseren fører til et mindre flittigt fremmøde. 
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Helt samme forhold gør sig gældende når vi ses på lærerevalueringerne på de enkelte hold fordelt på dem, der tager 
manuduktion og dem, der ikke tager manuduktion. Hovedreglen er helt klart, at lærerevalueringerne på de enkelte hold er 
dårligere blandt manuduktionsdeltagere end blandt studerende, der ikke deltager i manuduktion. Især er forskellen i 
lærervurderingen ekstremt markant på hold H11 (der virkelige holdnummer er anonymiseret).   
 

 

Gennemsnitlig vurdering 
af holdunderviseren 

Har du taget manuduktionskursus i faget? 

Nej Ja I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hold H1 4.6 6 3.5 4 4.2 10 

H2 2.5 16 2.1 13 2.3 29 

H3 3.3 12 3.3 8 3.3 20 

H4 3.9 10 3.6 10 3.8 20 

H5 4.4 20 4.4 1 4.4 21 

H6 4.8 5 4.4 6 4.6 11 

H7 4.3 4 4.0 11 4.1 15 

H8 3.8 8 3.6 15 3.7 23 

H9 3.9 13 4.0 4 4.0 17 

H10 4.1 6 4.1 8 4.1 14 

H11 3.9 10 2.1 10 3.0 20 

H12 3.1 6 3.0 6 3.1 12 

H13 .   3.7 7 3.7 7 

H14 4.6 8 4.3 6 4.4 14 

H15 2.7 8 2.6 7 2.7 15 

H16 3.9 8 3.9 3 3.9 11 

H17 2.6 6 2.2 9 2.4 15 

I alt 3.7 146 3.3 128 3.5 274 

 

 

Der synes derfor ikke at være belæg for at hævde, at ”det er underviseren skyld” hvis de studerende udebliver fra 
undervisningen og/eller tager manuduktion i faget. Sammenhængen synes snarere at være, at de studerende vurderer 

underviserne dårligere fordi de møder mindre flittigt op til undervisningen og fordi de har valgt at deltage i manuduktion. 
 
 

Ses endelig på sammenhængen mellem arbejdsindsats og vurdering af holdunderviseren, ses umiddelbart en svag positiv 
sammenhæng, sådan at de, der forbereder sig 2 timer eller mere, vurderer underviseren bedre end dem, der forbereder sig 
mindre. Sammenhængen er dog ikke tilstrækkelig til at være signifikant. 
 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser 

Mean N 

Hvor meget er din gennem-
snitlige arbejdsindsats til 
forberedelse og opgave-
løsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer 3.4 133 

2 timer + 3.7 137 

I alt 3.6 270 

 
 

Ses nærmere på fordelingen, ses ligesom ved fremmøde og manuduktionsdeltagelse, at den forskel, der trods alt kan 
registreres, primært hænger sammen med, at en langt større del af de ”flittige” (små 30%) har en særdeles høj vurdering af 
underviseren (mellem 4,5 og 5) end tilfældet er for de mindre ”flittige” (18%). Derimod er der ikke nogen 
overrepræsentation af egentligt utilfredse (under 2,5) blandt de mindre ”flittige” i forhold til de mere ”flittige”.    
 

 
Gennemsnitlig vurdering af holdunderviser 

1 - <1,5 1,5 - <2 2 - <2,5 2,5 - <3 3 - <3,5 3,5 - <4 4 - <4,5 4,5 - <5 I alt 

Hvor meget er din 

gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 
dobbeltlektion? 

< 2 timer N 7 3 9 19 34 15 22 24 133 

% 5,3% 2,3% 6,8% 14,3% 25,6% 11,3% 16,5% 18,0% 100,0% 

2 timer + N 8 3 12 10 21 20 23 40 137 

% 5,8% 2,2% 8,8% 7,3% 15,3% 14,6% 16,8% 29,2% 100,0% 

I alt N 15 6 21 29 55 35 45 64 270 

% 5,6% 2,2% 7,8% 10,7% 20,4% 13,0% 16,7% 23,7% 100,0% 

 

 
Således er det mest markante, at lærervurderingerne blandt de mindre ”flittige” i langt højere (og signifikant) grad (40%) 
samler sig om midterniveauet (2,5 – 3,5), end tilfældet er for de mere ”flittige” (22½%). 
 
Dette kunne tyde på, at en lav forberedelsesindsats alt andet lige fører til en mere ”vag” oplevelse af undervisningen, mens 
en høj forberedelsesindsats forøger sandsynligheden for, at den studerende oplever undervisningen som ”fremragende”. 
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Den modsatte effekt: at den gode underviser motiverer de studerende til en højere arbejdsindsats, er naturligvis også 
tænkelig. Men hvis dette var den væsentligste årsagsforklaring, skulle man forvente en mere klar og systematisk 
sammenhæng mellem lærerevalueringen på det enkelte hold og forberedelsesindsatsen på holdet, end tilfældet er. Eller 
sagt på en anden måde: Man ville forvente et systematisk højere forberedelsesniveau på de hold, hvor der er stor 
tilfredshed med underviseren end på de hold, hvor der er mindre tilfredshed med underviseren. Dette er imidlertid ikke 
tilfældet: 
   
 

 

Hvor meget er din gennemsnitlige 
arbejdsindsats til forberedelse og 
opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

Gennemsnitlig 
vurdering af 

holdunderviser 

< 2 timer 2 timer + 

N % N % 

Hold H1 2 20,0% 8 80,0% 4.2 

H2 15 51,7% 14 48,3% 2.3 

H3 12 63,2% 7 36,8% 3.3 

H4 10 52,6% 9 47,4% 3.8 

H5 11 52,4% 10 47,6% 4.5 

H6 9 75,0% 3 25,0% 4.6 

H7 8 53,3% 7 46,7% 4.1 

H8 12 52,2% 11 47,8% 3.7 

H9 8 47,1% 9 52,9% 4.0 

H10 5 35,7% 9 64,3% 4.1 

H11 9 47,4% 10 52,6% 3.0 

H12 12 85,7% 2 14,3% 3.1 

H13 5 71,4% 2 28,6% 3.7 

H14 4 28,6% 10 71,4% 4.4 

H15 5 35,7% 9 64,3% 2.7 

H16 2 18,2% 9 81,8% 3.9 

H17 7 46,7% 8 53,3% 2.4 

I alt 136 49,8% 137 50,2% 3.5 

 
 
Hvilket tydeligere fremgår af nedenstående diagram, hvor andelen af ”flittige” på holdet er sammenholdt med holdets 
evaluering af underviseren: 
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Igen er det sådan, at næsten hele forklaringen, på at de ”flittige” har en lidt højere lærervurderinger end de ”mindre flittige” 
er, at de ”flittige” på hvert enkelt hold har en højere lærervurdering mens der stort ses ikke er nogen effekt i forhold til, at 
bedre vurderede undervisere får mere ”flittige” studerende:   
 
 

Gennemsnitlig vurdering 
af holdunderviseren 

Hvor meget er din gennemsnitlige arbejdsindsats til forberedelse 
og opgaveløsning pr. dobbeltlektion? 

< 2 timer 2 timer + I alt 

Mean N Mean N Mean N 

Hold H1 4.0 2 4.2 8 4.2 10 

H2 2.5 15 2.1 14 2.3 29 

H3 3.3 12 3.5 7 3.3 19 

H4 3.6 10 4.0 9 3.8 19 

H5 4.4 11 4.5 10 4.5 21 

H6 4.5 8 4.8 3 4.6 11 

H7 3.7 8 4.5 7 4.1 15 

H8 3.5 12 3.9 11 3.7 23 

H9 4.0 8 3.9 9 4.0 17 

H10 3.7 5 4.3 9 4.1 14 

H11 2.7 9 3.4 10 3.1 19 

H12 3.2 10 2.6 2 3.1 12 

H13 3.7 5 3.6 2 3.7 7 

H14 4.2 4 4.5 10 4.4 14 

H15 2.4 5 2.7 9 2.6 14 

H16 3.6 2 4.0 9 3.9 11 

H17 2.4 7 2.3 8 2.4 15 

I alt 3.4 133 3.7 137 3.6 270 
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5.6 Sammenhæng mellem vurdering af holdunderviseren og eksamensresultat 
 
Sluttelig skal sammenhængen mellem evalueringen af holdunderviseren og eksamensresultatet undersøges nærmere. 
 
På det individuelle plan ser det ikke ud til, at der er nogen generel sammenhæng mellem eksamenskarakter og vurdering af 
underviseren.  
 

 

Vurdering af 
underviseren 

Mean N 

Eksamensresultat -3 3.3 1 

0 3.6 13 

2 3.5 32 

4 3.4 63 

7 3.6 91 

10 3.7 48 

12 3.5 19 

Total 3.5 267 

 

Den gennemsnitlige vurdering af holdunderviseren synes således rimelig upåvirket af eksamensresultatet. Inddeles 
underviserevalueringer i 3 hovedgrupper: Under middel (gennemsnitlig underviserevaluering < 3,0); middel (gennemsnitlig 
underviserevaluering 3,0 – 3,75) og over middel (gennemsnitlig underviserevaluering > 3,75) , fås følgende 
karakterfordelinger:  
 

 
Eksamensresultat 

Mean -3 0 2 4 7 10 12 I alt 

Vurdering af 
holdunderviser 

Under middel N   3 7 19 23 14 7 73 
6.5 

%   4,1% 9,6% 26,0% 31,5% 19,2% 9,6% 100,0% 

Middel N 1 5 11 20 24 7 5 73 
5.4 

% 1,4% 6,8% 15,1% 27,4% 32,9% 9,6% 6,8% 100,0% 

Over middel N   5 14 24 44 27 7 121 
6.5 

%   4,1% 11,6% 19,8% 36,4% 22,3% 5,8% 100,0% 

I alt N 1 13 32 63 91 48 19 267 
6.2 

% ,4% 4,9% 12,0% 23,6% 34,1% 18,0% 7,1% 100,0% 

 
Det ses umiddelbart, at der ikke er forskel i eksamensresultat mellem dem, der er godt tilfredse med holdunderviseren 
(evaluering over 3,75)  og dem, der er utilfredse med holdunderviseren (evaluering < 3,0). Derimod er eksamensresultatet 
signifikant

13
 lavere blandt dem, der har en middel evaluering af underviseren, end blandt de godt tilfredse og utilfredse. 

 
At dem, der giver en middel evaluering af underviseren, tendentielt opnår lavere eksamensresultater end andre, 
understøtter den tidligere iagttagelse, at dem, der er relativt mindre engagerede i faget (forbereder sig mindre og kommer 
mindre til undervisningen) vil være mere tilbøjelige til at give underviseren en middel evaluering end de mere engagerede.  
 
Dette bekræftes yderligere af, at netop dem med lav arbejdsindsats og middel vurdering af underviseren får signifikant 

14
 

dårligere karakterer end andre, 
 

 

Hvor meget er din 
gennemsnitlige arbejdsindsats 

til forberedelse og 
opgaveløsning pr. 

dobbeltlektion? 

< 2 timer 2 timer + I alt 

Vurdering af 

holdunderviser 

Under middel Eksamensresultat Mean 6.2 7.2 6.6 

N 38 33 71 

Middel Eksamensresultat Mean 4.8 6.5 5.5 

N 40 31 71 

Over middel Eksamensresultat Mean 6.3 6.6 6.5 

N 50 70 120 

I alt Eksamensresultat Mean 5.8 6.7 6.3 

N 128 134 262 

 

 

                                                           
13

 Se T test i Appendix 1 
14

 Se T test i Appendix 1 
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ligesom dem med lavt fremmøde og middel underviservurdering opnår  et signifikant
15

 lavere eksamensresultat end andre: 
 
 

 

Fremmøde 

Mindre 

Stort set 
hver 
gang I alt 

Vurdering af 
holdunderviser 

Under middel Eksamensresultat Mean 5.9 6.7 6.5 

N 14 59 73 

Middel Eksamensresultat Mean 4.0 6.2 5.4 

N 24 49 73 

Over middel Eksamensresultat Mean 6.4 6.5 6.5 

N 10 111 121 

I alt Eksamensresultat Mean 5.0 6.5 6.2 

N 48 219 267 

 

 

Grupperes endelig karaktererne i under middel (< 7) middel (7) og over middel (> 7) ses, at dem med et eksamensresultat 
på under 7 næsten dobbelt så hyppigt vurderer holdunderviseren til ”middel” som dem med høje karakterer (> 7). De 
studerende, der har opnået et højt eksamensresultat, har således en langt mere polariseret vurdering af holdunderviseren 
end dem, der har opnået lavere eksamensresultater. 
 

 
Karakterniveau 

< 7 7 > 7 I alt 

Vurdering af 
holdunderviser 

Under middel N 29 23 21 73 

% 26,6% 25,3% 31,3% 27,3% 

Middel N 37 24 12 73 

% 33,9% 26,4% 17,9% 27,3% 

Over middel N 43 44 34 121 

% 39,4% 48,4% 50,7% 45,3% 

I alt N 109 91 67 267 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Samlet set synes den subjektive vurdering af holdunderviseren således ikke at have nogen positiv karaktereffekt. Eller sagt 
på en anden måde: Der synes ikke at kunne dokumenteres en sammenhæng mellem de studerendes evaluering af 
underviseren og de studerendes udbytte af undervisningen.  Dette synes primært statistisk at kunne forklares ved, at ”de 
dygtige” og mere engagerede studerende har en langt mere polariseret lærervurdering (de ”tillader sig at mene noget” om 
underviseren) end de ”mindre dygtige” og mindre engagerede, der i langt højere grad ”uddeler” middel-vurderinger af 
underviseren.  Skal man forsøge at tolke lidt videre, kunne det være nærliggende at fremsætte den hypotese, at det at 
være en ”dygtig og engageret studerende” på en videregående uddannelse hænger nøje sammen med at være 
selvstændig kritisk reflekterende over fagets indhold og formidlingen af dette indhold. Dette vil naturligvis trække i retning af 
skarpere (enten positive eller negative) vurderinger af underviseren.  
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 Se T test i Appendix 1 
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5.7 De enkelte holds vurdering af underviseren og eksamensresultat 
 
Hvis denne hypotese holder, er der al mulig grund til at være forsigtig med tolkningen og brugen af evalueringsresultaterne 
for underviserne. Mindre gode evalueringer behøver ikke nødvendigvis at betyde, at underviseren ikke gør et ordentligt 
arbejde i forhold til at opbygge en høj faglighed hos de studerende. Det kunne f.eks. tænkes, at den underviser, der betoner 
kompleksiteten i den virkelige verden og nødvendigheden af selvstændig og kritisk analyse, let kan blive udsat for mindre 
gode evalueringer end den underviser, der betoner paratviden og nyttige ”tommelfingerregler” som ”normalt vil være nyttige 
til eksamen”. Der er derfor analyseret lidt nærmere på sammenhængen mellem de enkelte holds vurdering af 
holdunderviseren og holdets karaktergennemsnit.      
 
Da det, der ønskes undersøgt er, om undervisere, hvis hold får relativt høje karakterer til eksamen, også evalueres bedre, 
er det valgt at beregne karaktergennemsnittet for det enkelte hold på basis af alle studerende (altså inkl. dem, der ikke har 
svaret på evalueringen). Dette karaktergennemsnit er holdt op imod evalueringen af holdunderviseren. 
 

 

 Eksamensresultat 

Gennesnitlig 
vurdering af 

holdunderviser 

Mean N Mean N 

HOLD H1 5.6 20 4.2 10 

H2 6.3 47 2.3 29 

H3 5.2 31 3.3 20 

H4 5.8 42 3.9 23 

H5 7.6 38 4.5 22 

H6 5.7 34 4.6 11 

H7 4.9 32 4.1 15 

H8 6.1 37 3.7 23 

H9 5.9 33 4.0 17 

H10 8.0 25 4.1 14 

H11 6.1 41 3.0 20 

H12 4.9 28 3.1 12 

H13 8.5 2 3.7 7 

H14 5.7 24 4.4 11 

H15 6.4 23 2.7 15 

H16 4.5 27 3.9 11 

H17 7.2 31 2.4 15 

Total 6.1 591 3.5 275 

 
Som det umiddelbart ses er der ingen – og slet ingen positiv sammenhæng mellem lærervurderingen og holdets 
eksamensresultat. 
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Endnu værre er billedet, hvis vi (en anelse polemisk) alene ser på de normale hold (dvs. tager kandidatholdet og 
weekendholdene ud af analysen):  
 
 

 
 
 
 
Her synes sammenhængen mellem lærerevalueringen og holdets eksamensresultat nærmest at være negativ – 
regressionskoefficienten er negativ (-0,528) med en signifikans på 0,064 – altså lige knapt signifikant, hvis der forlanges en 
5% signifikansniveau. Konklusionen: at der i hvert fald ikke kan dokumenteres en positiv sammenhæng mellem de 
studerendes vurdering af holdunderviseren og holdets eksamensresultat er således rimelig klar. Det synes også klart, at 
hold med en ret markant lav studenterevaluering af underviseren og ikke opnår specielt dårlige eksamensresultater. 
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6. Konklusion 
 
Analysen af de studerendes evaluering af og eksamensresultat i Samfundsøkonomi på HD 1. del, har vist: 
 

1. At der er højere tilbøjelighed til at evaluere faget, jo bedre eksamensresultatet er. Dette kan tolkes sådan, at dem, 
der ikke arbejder seriøst med faget (og derfor får lave karakterer), afholder sig fra at evaluere faget, mens dem, 
der opnår bedre eksamensresultater (og formodentligt har arbejdet mere seriøst med faget) i højere grad 
evaluerer. Mens den samlede svarprocent på undersøgelsen er 51,9 %, er svarprocenten blandt dem, der har 
bestået faget, på 54,4% og 57,7% blandt dem, der har fået 7 eller derover.  

2. Ser man på, hvad der påvirker eksamensresultatet positivt, kan der peges på følgende forhold: 

Faglige adgangsforudsætninger. Der kan således konstateres en signifikant positiv sammenhæng mellem den 
studerende karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen og eksamensresultatet i Samfundsøkonomi. Desuden 
opnår dem med A-niveau i matematik signifikant bedre eksamensresultater i Samfundsøkonomi end dem med B- 
eller C-niveau i matematik.      

Den studerendes studieindsats. Der kan desuden konstateres et signifikant bedre eksamensresultat blandt 
dem, der forbereder sig 2 timer eller mere pr. dobbeltlektion end blandt dem, der forbereder sig mindre end 2 timer 
pr. dobbeltlektion. Summarisk er ”karaktergevinsten” ved at forberede sig 2 timer eller mere frem for under 2 timer 
pr. dobbeltlektion på 1,0 karakterpoint. Men da studerende med A-niveau i matematik generelt har lettere ved 
faget, er der flere med A-niveau i matematik, der forbereder sig mindre end 2 timer pr. dobbeltlektion. Korrigeres 
for matematikniveau, bliver karaktergevinsten ved mere forberedelse på 1,3 karakterpoint. Endvidere kan der 
konstateres en signifikant sammenhæng mellem deltagelse i undervisningen og eksamensresultatet. Summarisk 
er der en karaktereffekt på 1,6 karakterpoint ved stort set at deltage hver gang frem for at have et lavere 
fremmøde til undervisningen. Dette hænger selvfølgelig delvist sammen med, at dem, der møder flittigt frem til 
undervisningen, også forbereder sig mere. Men selv om der korrigeres for forberedelsesindsats, er der fortsat en 
signifikant positiv sammenhæng mellem fremmøde til undervisningen og eksamensresultatet. Karaktergevinsten 
ved højt fremmøde reduceres dog til 1¼ karakterpoint, når der korrigeres for forberedelsesindsatsen. 

3. Modsat deltagelse i den undervisning, der er tilrettelagt af CBS, kan der ikke påvises nogen generel positiv 
karaktergevinst ved at deltage i privat manuduktion. De der deltager i private manuduktionskurser opnår generelt 
dårligere eksamensresultater end dem, der ikke gør. Dette er for så vidt ikke overraskende, fordi det jo må 
forventes, at dem, der tager manuduktion til en vis grad selv føler, at de har relativt svært ved faget. Det er da 
også sådan, at dem med høje karakterkvotienter og dem med A-niveau i matematik fra adgangsgivende eksamen 
i mindre grad deltager i manuduktion end dem med ringere faglige adgangsforudsætninger. Men ses lidt mere 
nuanceret på effekten af manuduktion, ser det fortsat ud som om, at studerende, der tager manuduktion, får 
dårligere karakterer end dem der ikke gør, hvis deres adgangsforudsætninger er i ”mellemniveauet”. Således får 
manuduktionsdeltagere med B-niveau i matematik signifikant dårligere eksamensresultat end dem med B-niveau, 
der ikke tager manuduktion; ligeledes får dem med middel karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse, som 
tager manuduktion, signifikant dårligere eksamensresultat end dem, der ikke tager manuduktion men som også 
har en middel eksamenskvotient fra adgangsgivende eksamen. Selv om tallene er små, kan der endda påvises en 
signifikant karakterforskel mellem manuduktionsdeltagere og ikke-manuduktionsdeltagere i den gruppe, der har B-
niveau i matematik og middel karakterkvotient fra adgangsgivende uddannelse.  

4. En af ”årsagerne” til, at manuduktionsdeltagere får dårligere eksamensresultat end dem, der ikke deltager i 
manuduktion, er at manuduktionsdeltagere generelt forbereder sig mindre og generelt kommer mindre til CBS-
undervisningen, end dem der ikke deltager i manuduktion. Mens 55 % af dem, der ikke tager manuduktion, 
forbereder sig 2 timer eller mere pr. dobbeltlektion, er det kun 45 % af dem, der tager manuduktion, der forbereder 
sig 2 timer eller mere. Tilsvarende kommer 87% af dem, der ikke tager manuduktion, stort set hver gang til 
undervisningen, mens det kun er 76% af dem, der tager manuduktion, der kommer til undervisningen stort set 
hver gang. Dette kunne måske tyde på, at eksistensen af et tilbud om privat manuduktion i faget, kan påvirke den 
daglige studieindsats i negativ retning, således at nogle studerende ”tillader sig” en mindre løbende studieindsats, 
fordi de regner med/håber på at kunne kompensere for dette ved at tage korte eksamensforberedende 

manuduktionskurser. Dette er imidlertid ikke nogen god strategi. Deltagelse i manuduktion på grundlag at en 

lav forberedelsesindsats ”betaler sig aldrig”. Holdes adgangsforudsætninger konstante, har manuduktions-
deltagerne med lav arbejdsindsats systematisk dårligere eksamensresultat end dem, der ikke tager manuduktion 
(uanset deres forberedelsesindsats). Derimod kan det ikke afvises, at studerende med betydelige, reelle 
vanskeligheder i faget, og som faktisk laver noget, kan hjælpes ved deltagelse i manuduktion. Således ses en lille 
– men dog ikke statistisk signifikant – karaktergevinst ved deltagelse i manuduktion blandt dem med relativt svage 
faglige adgangsforudsætninger, som yder en seriøs (2 timer +) forberedelsesindsats. Ligeledes kan det ikke 
afvises, at særligt ambitiøse eller interesserede studerende kan opnå en karaktergevinst ved at deltage i 
manuduktion. Således er der også en lille – men slet ikke signifikant – karaktergevinst ved manuduktions-
deltagelse blandt studerende med stærke faglige adgangsforudsætninger, som forbereder sig 2 timer eller mere 
pr. dobbeltlektion.        

5. Som argument for at studerende er ”nødt til” at tage manuduktion høres ofte, at det er fordi undervisningen på 
CBS er ”for dårlig”. Der ses da også i materialet en signifikant dårligere vurdering af holdunderviseren blandt dem, 
der tager manuduktion end blandt dem, der ikke gør. På en skala fra 1 til 5 vurderer manuduktionsdeltagerne 
deres holdunderviser til gennemsnitligt 3,3, mens dem, der ikke har taget manuduktion, har en gennemsnitlig 
vurdering af holdunderviseren på 3,7.  Imidlertid tyder det på, at dette alene skyldes, at dem, der tager 
manuduktion, generelt er mere kritiske overfor undervisere på CBS end dem der ikke tager manuduktion, idet 
deltagelse i manuduktion på det enkelte hold synes helt uafhængig af, hvordan holdets lærer er evalueret.  
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6. Med hensyn til vurdering af underviserne ses generelt i evalueringer på CBS, at der næsten altid er en positiv 
sammenhæng mellem vurderingen af undervisererne og de studerendes arbejdsindsats og fremmøde i faget. 
Således viser evalueringen af samfundsøkonomi da også en signifikant positiv sammenhæng mellem de 
studerendes fremmøde til undervisningen og deres vurdering af holdunderviseren, ligesom der er en svag positiv 
sammenhæng (som dog ikke er signifikant) mellem de studerendes forberedelse og deres evaluering af 
holdunderviseren. Imidlertid er der ingen sammenhæng mellem det enkelte holds vurdering af holdunderviseren 
og den fremmødefrekvens eller den forberedelsesindsats, de studerende på holdet yder. Dette tyder på, at det 
snarere er fremmødet og til dels arbejdsindsatsen, der påvirker evalueringen af underviseren, end det er 
oplevelsen af underviseren, der påvirker fremmødet og arbejdsindsatsen. Eller sagt på en anden måde: Den 
studerende, der er mere motiveret og interesseret i faget, vil generelt yde en større studieindsats og have en mere 
positiv oplevelse af underviseren end den studerende, der er mindre motiveret og interesseret i faget. Omvendt er 
der ikke noget der tyder på, at den studerendes oplevelse af holdunderviseren i nævneværdig grad påvirker 
motivation og studieindsats.  

7. Ses videre på de studerendes evaluering af holdunderviseren er det slående, at de studerende, der har en lav 
forberedelse til undervisningen i højere grad giver underviseren en ”middelevaluering” end dem, der har en høj 
forberedelse. Tilsvarende ses, at dem, der får relativt lave karakterer til eksamen, også i langt højere grad har 
samlet deres lærerevalueringer om middelniveauet, end tilfældet er for dem med højere eksamenskarakterer. 
Tilsyneladende har dem, der ikke engagerer sig specielt meget i faget, en mere ”vag” oplevelse af underviseren 
end dem, der er mere engagerede i faget.  Der er dog – målt på gennemsnitlig underviservurdering – ingen 
systematisk sammenhæng mellem vurderingen af underviseren og eksamenskarakteren.  

8. Heller ikke når man ser på det enkelte hold, er der nogen positiv sammenhæng mellem holdets vurdering af 
underviseren og holdets samlede eksamensresultat. Tværtimod synes der snarere at være en negativ 
sammenhæng. Se man alene på de normale aftenhold (ser man altså bort fra kandidatholdet og de 2 
weekendhold) fremkommer noget, der rimeligt overbevisende ligner en negativ sammenhæng (dog ikke helt nok til 
at opfylde signifikanskravet) mellem evalueringen af holdunderviseren og holdets eksamensresultat.  
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Appendix 1. Test af signifikans ved sammenligning af gennemsnit (T-test) 
 

Test for forskel i eksamensresultat efter matematikniveau: 
 
Karakterfordelinger: 
 

 

 

T- test: 
 

 Har du matematik 
på A, B eller C 
niveau fra din 
adgangsgivende 
uddannelse? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamens-
resultat 

B eller C niveau 134 5,21 3,300 ,285 

A niveau 121 7,21 2,884 ,262 

 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

5,661 ,018 -5,144 253 ,000 -2,006 ,390 -2,774 -1,238 

Equal variances 
not assumed 

  
-5,179 252,742 ,000 -2,006 ,387 -2,769 -1,243 
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Test for forskel i eksamensresultat for dem der har taget manuduktion og dem, der ikke har. 
For studerende med B-niveau i matematik. 
 
Karakterfordelinger: 
 

 
 
 

T- test: 
 

 Har du taget 
manuduktionskursus i 
faget? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamens-
resultat 

Nej 48 6,15 3,719 ,537 

Ja 60 4,75 3,057 ,395 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

2,506 ,116 2,141 106 ,035 1,396 ,652 ,103 2,688 

Equal variances 
not assumed 

  2,095 90,480 ,039 1,396 ,666 ,072 2,719 
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Test for forskel i eksamensresultat efter karakterkvotient fra adg. eksamen: 
 
Karakterfordelinger: 
 

 
 
 
 
T- test: Test af forskel mellem over middel og middel 
 

 Karakterkvotient fra 
adgangsgivende eksamen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Dimen-
sion1 

Middel 174 5,11 3,175 ,241 

Over middel 155 7,16 2,964 ,238 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

3,081 ,080 -6,021 327 ,000 -2,046 ,340 -2,715 -1,378 

Equal variances 
not assumed 

  
-6,045 326,270 ,000 -2,046 ,339 -2,712 -1,380 

 

 

T- test: Test af forskel mellem:  middel og under middel 
 

 

 Karakterkvotient fra 
adgangsgivende eksamen N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Dimen-
sion1 

Under middel 101 4,20 3,305 ,329 

Middel 174 5,11 3,175 ,241 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamensres
ultat 

Equal variances 
assumed 

,005 ,942 -2,274 273 ,024 -,917 ,403 -1,711 -,123 

Equal variances 
not assumed 

  
-2,250 202,290 ,026 -,917 ,407 -1,720 -,113 
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 Test for forskel i eksamensresultat for dem der har taget manuduktion og dem, der ikke har. 
For studerende med middel karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen. 

 
 
Karakterfordelinger: 

 

 
 

 

T- test: 
 

 Har du taget 
manuduktionskursus i 
faget? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamens-

resultat 

Nej 46 6,63 3,275 ,483 

Ja 44 4,75 3,390 ,511 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

,084 ,773 2,676 88 ,009 1,880 ,703 ,484 3,277 

Equal variances 
not assumed 

  2,674 87,448 ,009 1,880 ,703 ,483 3,278 
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Test for forskel i eksamensresultat for dem der har taget manuduktion og dem, der ikke har. 

For studerende med middel karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen og B-niveau i 
matematik. 

 
 
Karakterfordelinger: 

 

 
 

 

T- test: 
 

 Har du taget 
manuduktionskursus i faget? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat 
 

Nej 17 6,35 3,517 ,853 

Ja 20 3,85 3,083 ,689 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamensres
ultat 

Equal variances 
assumed 

1,094 ,303 2,307 35 ,027 2,503 1,085 ,301 4,705 

Equal variances 
not assumed 

  
2,282 32,169 ,029 2,503 1,097 ,270 4,736 
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Test for forskel i eksamensresultat i forhold til arbejdsindsats i faget: 
 
Karakterfordelinger: 
 

 
 

 

 

T- test: 
 

 Hvor meget er din 
gennemsnitlige 
arbejdsindsats til 
forberedelse og 
opgaveløsning pr. 

dobbeltlektion? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat 
 

< 2 timer 130 5,72 3,160 ,277 

2 timer + 134 6,74 3,295 ,285 

 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

,099 ,753 -2,555 262 ,011 -1,016 ,398 -1,798 -,233 

Equal variances 
not assumed 

  
-2,557 261,966 ,011 -1,016 ,397 -1,798 -,233 
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Test for forskel i eksamensresultat mellem dem der stort set kommer til undervisningen hver 
gang og ikke tager manuduktion og andre. 
 
Karakterfordelinger: 
 

 
 

 

T- test: 
Group Statistics 

 Y N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Andre 142 5,58 3,297 ,277 

Kommer stort set hver gang til 
undervisningen, og tager ikke 

manduktion 

126 6,82 3,148 ,280 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

3,315 ,070 -3,121 266 ,002 -1,233 ,395 -2,011 -,455 

Equal variances not 
assumed 

  
-3,130 264,555 ,002 -1,233 ,394 -2,009 -,457 
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Test for forskel i eksamensresultat mellem dem der vurderer holdviseren middel og dem, der 
enten er godt tilfredse eller utilfredsen med underviseren. 

 
Karakterfordelinger: 
 

 
 

T- test: 
 

Group Statistics 

 Vurdering af holdunderviser N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Godt tilfreds / utilfreds (< 3 eller > 
3,75) 

194 6,50 3,199 ,230 

Middel vurdering (fra 3 til 3,75) 73 5,44 3,354 ,393 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamens-
resultat 

Equal variances 
assumed 

,528 ,468 2,385 265 ,018 1,062 ,445 ,185 1,938 

Equal variances not 
assumed 

  
2,334 124,279 ,021 1,062 ,455 ,161 1,962 
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Test for forskel i eksamensresultat mellem dem der vurderer holdviseren middel og 
forbereder sig mindre og de øvrige respondenter.  
 
Karakterfordelinger: 

 
 

 

T- test: 
 

Group Statistics 

 Vurdering af holdunderviser N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Middel lærerevaluering og mindre 
forberedelse 

40 4,75 2,915 ,461 

Andre 225 6,51 3,249 ,217 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamensresulta
t 

Equal variances 
assumed 

,894 ,345 -3,198 263 ,002 -1,757 ,549 -2,838 -,675 

Equal variances not 
assumed 

  
-3,449 57,630 ,001 -1,757 ,509 -2,776 -,737 
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Test for forskel i eksamensresultat mellem dem der vurderer holdviseren middel og deltager 
mindre i undervisningen og de øvrige respondenter.  

 

 
 
 
T- test: 
 

Group Statistics 

 Vurdering af holdunderviser N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksamensresultat Middel lærerevaluering og mindre 
fremmøde 

24 3,96 2,851 ,582 

Andre 243 6,43 3,229 ,207 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksamensresulta
t 

Equal variances 
assumed 

,777 ,379 -3,615 265 ,000 -2,474 ,684 -3,821 -1,126 

Equal variances not 
assumed 

  
-4,005 29,153 ,000 -2,474 ,618 -3,737 -1,211 
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Appendix 2. Vurdering af datakvaliteten af oplyst karakterkvotient fra 

adgangsgivende udd. 
 

 
Fra matriklen fås følgende fordeling af de studerendes kvotient fra adgangsgivende eksamen, fordelt efter om der er 
angivet 7 skala eller 13 skala.       
 

Karakterfordelingen ifølge matrikel 

 

Karakter fra matrikel 

Total < 5,4 
5,5 - 
5,9 

6,0 - 
6,4 

6,5 - 
6,9 

7,0 - 
7,4 

7,5 - 
7,9 

8,0 - 
8,4 

8,5 - 
8,9 

9,0 - 
9,4 

9,5 - 
9,9 > 10 

Skala 13 skala 0 0 9 28 24 48 47 29 20 5 5 215 

7 skala 12 3 10 15 33 25 27 33 18 11 4 191 

Total 12 3 19 43 57 73 74 62 38 16 9 406 

 
 

Hvilket giver følgende figur: 
 

 
 
Umiddelbart ser fordelingen efter 13-skalaen nogenlunde fornuftig ud (i forhold til, at fordelingen skal være en 
normalfordeling om 8). Derimod ser fordelingen af karakterkvotienterne efter 7 skalaen noget betænkelig ud, da denne skal 
være normalfordelt om 7.   
 
Der er derfor mere systematisk undersøgt pålideligheden af registreringen af karakterkvotienten og skalaanvendelsen i 
matriklen, ved at sammenligne matrikeloplysningerne med de studerendes egne angivelser. 
 
I 230 tilfælde er det nemlig registreret både i matriklen og fra spørgeskemaet hvilken karakterskala, der er anvendt på 
adgangsgivende eksamen: 
 

 

Efter hvilken karakterskala er dine 
karakterer fra den adgangsgivende 

uddannelse givet? 

13 - 
skala 

7 trins- 
skala Anden Total 

Skala 
(Matrikel-
oplysning) 

13 skala N 117 8 3 128 

% 61,6% 23,5% 50,0% 55,7% 

7 trinsskala N 73 26 3 102 

% 38,4% 76,5% 50,0% 44,3% 

Total N 190 34 6 230 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ses på overensstemmelse mellem de 117, hvor 13 skalaen er angivet begge steder, fremgår det af nedenstående figur, at 
der i langt flertallet af tilfældene er en overensstemmelse indenfor en margin på +/- 0,5 (illustreret ved det diagonale bånd 
gennem figuren). Da der i matriklen alene er registreret årskarakterer fra den adgangsgivende eksamen, kan der nemlig 
heller ikke forventes en fuldstændig én til én korrespondance.  I det lys er der faktisk ret god overensstemmelse mellem 
oplysningerne fra matriklen og fra spørgeskemaet. Det er valgt (da der er et par enkelte ekstreme karakterangivelser fra 
spørgeskemaet) at anvende matrikeloplysningerne for disse 117.  
 

 
 
Tilsvarende er det valgt at anvende matrikeloplysningerne i de tilfælde, hvor det begge steder er angivet, at 
karakterkvotienten er angivet efter 7 skalaen.  
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Ses dernæst på de tilfælde, hvor den studerende selv har angivet, at 13-skalaen er anvendt, mens det ifølge 
matrikeloplysningen skulle være 7-trinsskalaen, der er anvendt, fås igen en forbløffende god overensstemmelse mellem 
karakterkvotienternes absolutte værdier.  Kun i 6 tilfælde er afvigelsen på +/- 0,5 eller mere. I alle tilfælde er det den 
studerendes egen angivelse af karakterkvotient, der er højere end matrikeloplysningen.  
 
 

 
 
Dette svækker i nogen grad tilliden til især angivelsen af den anvendte karakterskala.    
 
Ses umiddelbart på karakterfordelingen, virker det mere sandsynligt, at det er en karakterkvotient efter 13-skalaen, der er 
registreret i matriklen, frem for at det, som matriklen oplyser, er 7-trinsskalaen, der er anvendt; simpelthen fordi 
karakterbekendtgørelsen ved 13-skalaen foreskriver en normalfordeling omkring 8, mens den ved 7-trinsskalaen foreskriver 
en normalfordeling omkring 7. 
 
 

 

 
 
I de tilfælde, hvor matriklen angiver 7-trinsskalaen, mens den studerende angiver 13-skalaen, er det vurderet, at matriklens 
oplysninger er for usikre, hvorfor det er valgt at anvende den studerendes egen angivelse af karakterkvotienten (efter 13 
skalaen) fra den adgangsgivende uddannelse.  
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Tilsvarende er det valgt at lægge de studerendes egen angivelse til grund i de tilfælde, hvor de studerende angiver 7 
skalaen mens matriklen angiver 13 skalaen: 
 

 
 
 
Efter disse justeringer, fremkommer den reviderede karakterfordeling fra adgangsgivende eksamen, for de studerende, 
hvor matriklen indeholder oplysninger om karakterer fra adgangsgivende eksamen

16
.: 

 
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen  

Total < 5,4 
5,5 - 
5,9 

6,0 - 
6,4 

6,5 - 
6,9 

7,0 - 
7,4 

7,5 - 
7,9 

8,0 - 
8,4 

8,5 - 
8,9 

9,0 - 
9,4 

9,5 - 
9,9 10 + 

Skala 13 skala 0 0 8 24 28 52 57 44 32 14 10 269 

7 skala 13 3 10 15 27 19 17 16 11 7 2 140 

Total 13 3 18 39 55 71 74 60 43 21 12 409 

 

 
Det ses af den grafiske fremstilling af de to karakterfordelinger, at fordelingerne nu ser langt bedre ud i forhold til, hvad man 
ville forvente 
 

 

                                                           
16

 Det skal bemærkes, at der ikke blot er sket en flytning fra en skala til an anden. Selv om der begge steder er angivet en anvendt 

karakterskale, er det nemlig ikke altid tilfældet, at der begge steder er registreret en eksamenskvotient.  
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Endelig er der de tilfælde, hvor der ikke er nogen registrering om adgangsgivende eksamen i matriklen, men hvor 
oplysningen er givet i spørgeskemaet. Tilføjes disse, fås følgende endelige fordeling af karakterkvotienterne fra 
adgangsgivende eksamen: 
 
 

 

Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total < 5,4 
5,5 - 
5,9 

6,0 - 
6,4 

6,5 - 
6,9 

7,0 - 
7,4 

7,5 - 
7,9 

8,0 - 
8,4 

8,5 - 
8,9 

9,0 - 
9,4 

9,5 - 
9,9 10 + 

Skala 13 skala 1 0 8 24 29 55 63 47 44 17 16 304 

7 skala 16 4 11 15 30 20 17 16 13 7 4 153 

Total 17 4 19 39 59 75 80 63 57 24 20 457 

 

Hvilket fortsat ser rimeligt troværdigt ud, når de sættes grafisk op: 
 

 
 
I den videre statistiske analyse er karakterkvotienterne dog rubriceret i 3 overordnede grupper: 
 
 

Interval Under middel Middel Over middel 

13-skala < 7,5 7,5 – 8,4 8,5 - 

7-trinsskale < 7,0 7,0 – 8,4 8,5 - 

 
 
Hvilket giver følgende fordeling: 
 

 
Karakterkvotient fra adgangsgivende eksamen 

Total Ikke oplyst Under middel Middel Over middel 

Skala 13 skala N 46 62 118 124 350 

% 13,1% 17,7% 33,7% 35,4% 100,0% 

7 skala N 30 46 67 40 183 

% 16,4% 25,1% 36,6% 21,9% 100,0% 

Total N 76 108 185 164 533 

% 14,3% 20,3% 34,7% 30,8% 100,0% 

 

 


