
Evaluering af Videregående kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien 

Koordinatorer: Hans-Peter Y. Qvist, Anna Diop Christensen og Rolf Lyneborg Lund 

Baseret på studenterevalueringerne må vi konstatere, at det nyudviklede kursus i videregående kvantitativ 

metode: Kausal inferens i sociologien har fået en kølig modtagelse af de studerende. Det fremgår således af 

evalueringerne, at 10 ud af 14, som har besvaret spørgeskemaet vurderer det faglige udbytte af kurset som 

”ikke tilfredsstillende” eller ”mindre tilfredsstillende”. Det er vi som koordinatorer og undervisere på kurset 

selvsagt ikke tilfredse med. 

Samtidig kan vi dog for det første konstatere, at svarprocenten er lav (50 %). En mulighed kan derfor være, 

at det i overvejende grad er studerende, som har fundet det faglige udbytte af kurset mindre eller ikke 

tilfredsstillende, som har besvaret evalueringen. For det andet afspejler de afgivne karakterer baseret på 

ekstern censur også en anden virkelighed. De studerende har nemlig opnået et gennemsnit på 7.87 og 17 

ud af 30 studerende har enten fået 10 eller 12. Man kan således sige, at der er en betydelig diskrepans 

mellem de studerendes selvvurderede faglige udbytte og det faglige udbytte, som kommer til udtryk 

gennem deres karakterer. De eksterne censorer, David L. Reimer og Christian C. Kjeldsen, gav ligeledes 

udtryk for, at de generelt fandt de studerendes evne til at diskutere avancerede og aktuelle kvantitative 

metodiske problemstillinger imponerende. Endelig udtrykker flere studerende en tilfredshed med kursets 

undervisere. De studerende giver således udtryk for, at underviserne er ”engagerede”, ”…søde til at svare 

på spørgsmål”, og ”…generelt har undervist på en god, interessant og pædagogisk måde”).  

Tilbage står dog at de studerendes faglige udbytte fremadrettet også skal komme til udtryk i deres egne 

evalueringer og vi vil derfor – med udgangspunkt i de studerendes kritik – foretage flg. justeringer:   

1. Der er kommentarer fra studerende, som vidner om, at de studerendes forventninger til kurset ikke 

helt blev indfriet, samt at den praktiske sociologiske relevans af kursets indhold ikke stod 

tilstrækkeligt klart. Vi vil derfor fremadrettet styrke forventningsafstemningen af indhold og mål for 

kurset mellem undervisere og studerende, samt gøre det klart for de studerende, at den 

viden/færdigheder de erhverver på kurset har en generel relevans (jf. også kursets læringsmål), 

idet de opnår kompetencer, som sætter dem i stand til at (kritisk) reflektere over kvantitative 

analyser og rapporter. Det er således vigtigt, at det fremadrettet understreges overfor de 

studerende, at kursets indhold ikke blot er relevant for dem, der i deres arbejdsliv konkret kommer 

til at foretage empiriske analyser på forskningsniveau, men også for dem der skal læse og forstå 

avancerede kvantitative analyser og effektevalueringer. Denne forventningsafstemning skal ske i 

tæt relation til læringsmålene for kurset.  

2. En del studerende giver udtryk for at savne en rød tråd igennem forelæsningsrækken. Vi vil derfor 

fremafrettet fokusere på, at gøre den råde tråd mellem kursusgangene mere eksplicit blandt andet 

ved, at underviserne refererer til de samme udvalgte sociologiske proproblemstillinger (i 

forbindelse med eksempler) og diskuterer forskellen mellem ”dagens metode” og de allerede 

gennemgåede tilgange.  

3. Bortset fra de indledende kapitler giver mange studerende udtryk for, at grundbogen er for svær. Vi 

påtænker derfor beholde de indledende kapitler, som diskuterer forudsætninger for kausal inferens 

mere overordnet, som en del pensum, men i de senere forelæsninger, som handler om de enkelte 

metodiske teknikker, vil vi afsøge muligheden for, at inddrage lettere tilgængeligt litteratur på 

engelsk, men også på dansk (bl.a. fra Politica, der også bliver fremhævet i evalueringen, som 

anbefalelsesværdig: https://tidsskrift.dk/politica/issue/view/5273/824).  

https://tidsskrift.dk/politica/issue/view/5273/824


4. Underviserne bemærker – både i evalueringerne og i undervisningssituationen – at mange 

studerende ikke har læst inden undervisningsgangene. Det oplever vi som undervisere som 

problematisk, idet det gør det vanskeligt for de studerende at løse deres øvelsesopgaver. Vi vil ved 

kursets start inkludere dette i forventningsafstemningen, samt – som en studerende også foreslår – 

fremadrettet lave læsevejledninger til litteraturen.   

5. Mange studerende efterspørger mere hands-on kodning og analyse og at de i højere grad vil kunne 

se umiddelbare anvendelsesmuligheder. Dette vil vi til dels gerne imødekomme, men vi bemærker, 

at en betydelig del af kursets formål er, at de studerende efter kurset ikke blot skal kunne anvende 

eller reproducere en metode ud fra en øvelse, men også selvstændigt fortolke resultater af 

avancerede kvantitative metoder kritisk (jf. også punkt 1). Nogle studerende virker imidlertid til at 

have taget kurset med en forventning om, at analyser baseret på kvantitative metoder kan være 

”rigtige” eller ”forkerte” og at der er mindre rum for diskussion i denne type sociologi end i andre. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet, da analyser der forsøger at afdække kausalitet altid hviler på 

antagelse, som kan diskuteres ud fra sociologisk viden. Efter endt kursus er det vores mål, at de 

studerende skal kunne deltage i den type faglige diskussioner – ikke blot reproducere resultater 

ved hjælp af kode fra øvelsesgange. Den måde vi alligevel gerne vil imødekomme efterspørgslen på, 

er at re-designe forelæsningsgangene i de enkelte metodiske teknikker på en sådan måde, at de 

tager udgangspunkt i et sociologisk problem og dernæst forklarer, hvordan den metodiske teknik er 

en oplagt måde, at adressere den konkrete problemstilling. Et eksempel kunne være, at tage 

udgangspunkt i et kausalt spørgsmål fx i hvilket omfang opnår personer der har arbejdet frivilligt en 

højere løn på arbejdsmarkedet sammenlignet med personer der ikke har arbejdet frivilligt? 

Dernæst kunne man forklare hvorfor almindelig regression formentlig vil overestimere den 

effekten og endelig hvordan en mere avanceret teknik fx fixed effects eller brug af 

instrumentvariable kunne bruges til at identificere den kausale effekt under et sæt af antagelser. På 

den måde burde den metodiske tekniks anvendelsesmuligheder også stå klarere for de studerende.  


