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Forord 
 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 990 af 28/08/2015, [1], anmoder jeg hermed om positiv lektorbe-

dømmelse. 

Mit navn er Kenneth Hansen og jeg er ansat som adjunkt på de finansielle uddannelser, University 

College Nordjylland (UCN). 

Grundlaget for min lektorbedømmelse er beskrevet i dette og de efterfølgende kapitler. Jeg vil starte 

med en præsentation af mig selv, min baggrund og karriere. 

Jeg vil derefter gøre rede for de finansielle professioner, som jeg er med til at uddanne arbejdskraft 

til, herunder aktuelle tendenser indenfor disse. Jeg vil redegøre for de finansielle uddannelsers hi-

storiske baggrund, aktuelle situation og især undersøge, hvorledes udviklingstendenser indenfor de 

finansielle professioner påvirker de finansielle uddannelser. Endelig vil jeg reflektere over de finan-

sielle uddannelsers rolle i professionshøjskolen. 

Dernæst vil jeg diskutere faget statistik, som er det fag, jeg har undervist mest i gennem årene. Jeg 

vil sammenligne faget på de tre finansielle uddannelser, hvor jeg har undervist, nemlig finansøko-

nomuddannelsen, finansbacheloruddannelsen og Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning 

(AFR). Jeg vil endvidere reflektere over brugen af IT i undervisningen og inddragelsen af praksis i 

dette fag.  

Jeg deltog i perioden 2012-2013 i et FoU-projekt omkring kreditvurdering af lande. Jeg vil i kapitel 

4 reflektere over dette og illustrere, hvorledes dette projekt har påvirket undervisningen og eksa-

mensformen i statistik og andre fag på finansbacheloruddannelsens 3. semester. Jeg vil ved samme 

lejlighed diskutere, hvorledes aktuelle nationale og internationale tendenser og forskningsresultater 

inddrages i disse fag. 

Jeg har været med til at udvikle faget Data, marked og afsætning (DMA) på AFR, samtidigt med at 

jeg har gennemført fire undervisningsforløb heri. Jeg vil i kapitel 5 beskrive og reflektere over un-

dervisningen i dette fag.  

I efteråret 2015 fik vi på UCN adgang til læringssystemet Canvas, der tilbyder en lang række pæda-

gogiske virkemidler, som vi ikke tidligere har haft adgang til. I kapitel 6 vil jeg reflektere over ind-

dragelsen af quizzer i faget statistik som et middel til at øge studieintensiteten og  mængden af 

feedback til de studerende, beskrive et konkret forløb, som jeg gennemførte i efteråret 2015, samt 

reflektere over udbyttet af dette forløb. 

 

I nærværende lektoranmodning anvender jeg IEEE-referencesystemet, hvori en reference er et tal 

indesluttet i firkantede parenteser, f.eks. [1]. Sidst i lektoranmodningen er der en samlet liste over 

disse, hvori man kan se, hvad referencen [1] dækker over. Kilderne er ordnet efter den rækkefølge, 

hvori de optræder første gang i dokumentet. 

 

Afslutningsvis vil jeg takke min adjunktvejleder, Anders Hjelm Jessen Hansen, for eminent god 

vejledning og mange nyttige indspark undervejs. 
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1. Indledning 
 

Jeg vil her kort beskrive min uddannelsesmæssige og karrieremæssige baggrund, med fokus på 

elementer, som er relevante for min nuværende beskæftigelse. For yderligere oplysninger henvises 

til mit CV i bilag 2. 

 

1.1 Min baggrund 

Min karriere falder naturligt i 4 dele: 

 1988-1991: min tid som kandidatstipendiat og skrivning af min ph.d.-afhandling 

 1991-1998: underviser i matematik, fysik og naturfag ved Hasseris Gymnasium 

 1998-2007: underviser på datamatikeruddannelsen, ansat ved Aalborg Handelsskole 

 2007-nu: underviser på de finansielle uddannelser, ansat ved Aalborg Handelsskole og siden 

UCN 

 

Jeg er naturvidenskabelig kandidat fra Aarhus Universitet fra 1988, med hovedfag i matematik og 

bifag i fysik. Derudover har jeg taget fagmoduler indenfor datalogi, som efter den dengang gælden-

de studieordning berettiger mig til en bifagsgrad i datalogi. 

Efter min kandidateksamen begyndte jeg straks som ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Mit 

forskningsområde var en naturlig fortsættelse at mit specialeemne og lå indenfor disciplinen alge-

braisk topologi. Jeg afsluttede denne fase med min ph.d.-afhandling. Undervejs blev jeg sat til at 

undervise 1. års studerende på matematik-studiet, og her vaktes min interesse for undervisning og 

formidling. 

I 1991 blev jeg ansat som adjunkt på Hasseris Gymnasium i Aalborg og underviste her i fagene 

matematik, fysik og naturfag. I løbet af det første års ansættelse gennemførte jeg det gymnasiale 

pædagogikum, som dengang bestod af både pædagogisk teori, fagteoretiske elementer og, som langt 

den største del, opnåelse af praktisk erfaring som underviser under løbende supervision. Dette fore-

gik på naboskolen, Aalborg Katedralskole. 

Jeg udgav min første bog, Knudeteori [2] i 1998. Denne lille bog var beregnet til det valgfrie emne i 

matematik sidst i 3.g, og var et relativt vellykket forsøg på at forklare elementer af algebraisk topo-

logi til et bredere publikum.  

I 1998 begyndte jeg at undervise på Aalborg Handelsskole på datamatiker-uddannelsen. Her under-

viste jeg især i programmering og systemudvikling. Undervejs underviste jeg også ind imellem i 

statistik på finansøkonom- og markedsføringsøkonomuddannelserne – således var jeg underviser i 

statistik på det allerførste hold finansøkonomer tilbage i år 2000. 

Tillige underviste jeg en lang række forløb på den daværende datanom-uddannelse (som i dag er 

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi). En del af disse forløb blev gennemført som fjernun-

dervisning. 

Sidst i denne periode vaktes min nysgerrighed overfor de erhvervsøkonomiske fagområder, og jeg 

startede med HD 1. del på Aalborg Universitet, men skiftede til Handelshøjskolen i Århus, da Aal-

borg Universitet ikke udbød Finansiering på 2. del, og denne specialisering virkede mest interessant 

for mig i kraft af sit store indhold af statistik og økonometri, sin meget kvantitative orientering, 

samt sin umiddelbare anvendelighed på de finansielle uddannelser. 
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I 2007 fik jeg udgivet min anden bog, Statistik i Økonomisk Perspektiv [3], sammen med Charlotte 

Koldsø. Anden udgave udkom i 2012. Denne bog tilfredsstillede et stort behov for en relativt til-

gængelig lærebog på dansk i statistik for de merkantile uddannelser, men set i bakspejlet var den 

nok for teoretisk og matematisk. Jeg udgav derfor i 2013-14 bl.a. bogen Anvendt Statistik - for de 

finansielle uddannelser [4], som dækker alle statistikfag på de finansielle uddannelser. 

I samarbejde med Poul Faarup udgav jeg ligeledes i 2008 bogen Markedsanalyse i teori og praksis 

[5], som sidenhen er blevet oversat til engelsk og svensk. Denne blev i en årrække anvendt på bl.a. 

markedsføringsøkonomuddannelsen og i faget DMA på AFR. 

I 2007 blev jeg flyttet fra datamatikeruddannelsen til de merkantile uddannelser, da man manglede 

kvalificerede undervisere, især i statistik. 

Her har jeg siden undervist primært i statistik på finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen, og 

indtil 2011 ligeledes på markedsføringsøkonomuddannelsen. Jeg har undervist både danske og in-

ternationale studerende – de sidste på engelsk. 

Endvidere har jeg undervist i forskellige finansieringsteoretiske fag, herunder Internationale Kapi-

talmarkeder og valgfagene (brancheretningerne) Finansielle Forretninger A og B på finansbache-

loruddannelsen. 

I denne periode er jeg også blevet dybt involveret i EV-området for de finansielle uddannelser: Jeg 

har gennemført sammenlagt 10 undervisningsforløb i Samfundsøkonomi på AFR. Endvidere har jeg 

været med til at udvikle og afholde faget Data, marked og afsætning (DMA), som essentielt er et 

statistik-fag, og er fagansvarlig for faget, hvilket indebærer løbende vedligeholdelse og konstruktion 

af eksamensopgaver. 

Angående forskning og udvikling (FoU) begyndte man på de finansielle uddannelser at få fokus på 

dette i efteråret 2011, og kun fra sommeren 2012 har der været afsat væsentlige midler fra UCNs 

side til forskning indenfor disse uddannelsesområder. Forskningsmæssigt er finansunderviserne 

således først ved at komme i gang. Jeg har ikke desto mindre deltaget i en lang række FoU-projekter 

i de senere år. 

Endelig bør nævnes, at jeg i vinteren 2010/2011 var i praktikophold hos Jysk Analyse. Her indsam-

lede jeg viden om praktiske aspekter af markedsanalyse og behandling af markedsanalytiske data, 

hvilket har været til stor glæde for mig indenfor undervisningen og den løbende udvikling af fag 

som statistik, økonomisk metode og DMA. 

 

1.2 Refleksioner over min baggrund 

Min naturvidenskabelige baggrund er meget atypisk for underviserne på de finansielle uddannelser, 

som normalt har en erhvervsøkonomisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse. Denne baggrund 

giver mig nogle fordele: 

Der er meget lidt af det konkrete, faglige, specialiserede indhold fra mit matematik-studium og min 

Ph.d.-tid, som jeg kan anvende i dagligdagen. Til gengæld har jeg en lang række umiddelbart an-

vendelige færdigheder med fra universitetet: Jeg er rigtigt god til at tænke abstrakt, og jeg er endnu 

ikke stødt på teorier eller modeller fra eksempelvis statistik eller finansieringsteori, som jeg ikke 

forholdsvist nemt kunne sætte mig ind i. 

Jeg mestrer også kunsten at formidle svære, abstrakte, matematisk formulerede emner til et publi-

kum med en lavere grad af matematisk sofistikation. Det har jeg haft glæde af i mit bogskriveri og 

naturligvis også i min daglige undervisning. Det er således relativt let for mig at holde mig à jour 
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med den nyeste forskning og de nyeste tendenser, og inddrage disse i undervisningen, hvor det måt-

te være relevant. 

Jeg har stor glæde af den praktiske undervisningserfaring, jeg fik som gymnasielærer, herunder især 

den praktiske del at mit gymnasiale pædagogikum. Her lærte jeg virkeligt 'håndværket' i en form for 

mesterlære. 

Jeg har også stor fornøjelse af mine IT-mæssige kompetencer, herunder evnen til at kunne opsøge 

og bearbejde information med henblik på at kunne løse praktiske problemer og forenkle arbejdet 

med IT. Generelt forældes konkret viden indenfor praktisk IT hurtigt, men den færdighed at kunne 

opsøge relevant og filtrere irrelevant information fra, er universelt anvendelig. 

Jeg har siden 2013 deltaget og gennemført langt over 100 MOOCs (bilag 4). MOOC er et akronym 

for Massive Open Online Course og er et online-kursus, som et universitet el. lign. udbyder via In-

ternettet. Indholdet er på universitetsniveau – de fleste dog på et indledende niveau, men kurser på 

Ph.d-niveau forekommer. Kurset er åbent i den forstand, at det ikke kræver nogle formelle kvalifi-

kationer at deltage, og i starten var de fleste kurser også gratis, om end dette er ved at ændre sig. 

Endelig er kurserne designet til et stort antal deltagere – fra hundrede til flere tusinder studerende. 

Dette store antal deltagere betyder, at der er minimal interaktion mellem deltagere og undervisere, 

og en stor del af læringen foregår ved brug af teknikker som elektroniske quizzer og peer-reviewed 

assignments. 

Gennem min deltagelse i disse MOOCs har jeg haft stort fagligt udbytte: Jeg har fået opdateret min 

viden indenfor især statistik, finansiering og programmering, jeg har fået skærpet mit kendskab til 

engelsk og jeg har fundet mange eksempler på praktiske anvendelser af eksempelvis statistik; men 

den største gevinst er nok, at jeg er blevet præsenteret for og fået afprøvet en lang række pædagogi-

ske værktøjer og modeller indenfor blended learning. Jeg vil i kapitel 6 vise, hvorledes mange af 

disse kan anvendes i den daglige undervisning på UCN. 
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2. De finansielle professioner og de finansielle uddannelser 
 

I dette kapitel vil jeg se nærmere på den finansielle sektor, de finansielle professioner og kort præ-

sentere nogle aktuelle udviklingstendenser. Jeg vil herefter se på de finansielle uddannelser, herun-

der deres historiske udvikling og aktuelle udviklingstendenser. Endelig vil jeg reflektere over de 

finansielle uddannelsers rolle i professionshøjskolen. 

 

2.1 Den finansielle sektor og de finansielle professioner 

Indenfor finansiel økonomi definerer man den finansielle sektor som pengeinstitutter, realkreditin-

stitutter og forsikringsselskaber. Imidlertid er de færdigheder og kompetencer, der efterlyses hos 

medarbejderne i disse virksomheder langt hen ad vejen de samme som hos medarbejdere indenfor 

revision, økonomistyring, ejendomshandel og ejendomsadministration. Uddannelsesmæssigt giver 

det derfor god mening at medtage disse brancher blandt de finansielle professioner.  

Bekendtgørelsen om finansøkonomuddannelsen [6] skriver således: 

Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet er at kvalificere den uddanne-

de til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver 

inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration. 

Et tilsvarende, men mindre konkret bud er fra bekendtgørelsen om finansbacheloruddannelsen [7]: 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i finans er at kvalificere den uddannede til på et 

teoretisk og metodisk grundlag at kunne tilrettelægge og udføre servicering og kompleks rådgivning 

på et finansielt marked og til at kunne indgå i rådgivende og administrative funktioner i finansielle 

virksomheder samt at give forudsætninger for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddan-

nelse. 

Endvidere angiver studieordningen for finansbachelor-uddannelsen [7] fem studieretninger (bran-

cheretninger) i form af valgfag på 4. og 6. semester, nemlig: 

 Finansielle forretninger (dvs. bank og realkredit) 

 Forsikring (liv, pension og skade) 

 Ejendomshandel 

 Ejendomsadministration 

 Økonomistyring (herunder revision) 

Endelig kan man undersøge, hvor de færdiguddannede finansøkonomer bliver ansat. Dette er vist på 

Figur 1 – kategorien Andet, som ”dækker over en bred vifte af jobområder indenfor såvel den offentli-

ge som den private sektor” [8] har skønsmæssigt en fjerdedel af de dimitterede finansøkonomer. Et til-

svarende billede tegner sig for finansbachelorerne. 

Vi ender altså med en meget bred definition af de finansielle professioner, nemlig de 5 brancheret-

ninger, som er kendt fra finansbacheloruddannelsen, men også en del jobs indenfor private og of-

fentlige virksomheder, som arbejder med økonomiske og finansielle anliggender. 
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Figur 1: Finansøkonomernes beskæftigelsesområder fordelt efter dimittend år. 

Kilde: Egen tilvirkning efter [9], tabel 3 

 

 

Professionernes behov for arbejdskraft vil i meget høj grad påvirke de finansielle uddannelser. Jeg 

vil i det følgende derfor kort beskrive nogle udviklingstendenser indenfor pengeinstitutsektoren og 

konstatere, at de andre brancher følger nogenlunde den samme udvikling, men dog med nogle års 

forsinkelse. 

For det første medfører den teknologiske udvikling, at kravene til medarbejdernes uddannelsesni-

veau vokser. Eksempelvis kan nævnes, at relativt simple arbejdsopgaver, som krævede meget med-

arbejdertid i 1980’erne – ind- og udbetalinger ved kassen, betaling af regninger, etc. – i dag er au-

tomatiserede som følge af brugen af elektroniske betalingsmidler. Til gengæld er mange andre ar-

bejdsopgaver vokset voldsomt i kompleksitet – eksempelvis var valgmulighederne ved optagelse af 

et realkreditlån i 1980’erne ganske få, mens der nu er dusinvis at vælge imellem, ofte med vidt for-

skellige konsekvenser for låntagerens fremtidige privatøkonomi.  

Dette er illustreret på Figur 2. På blot 5 år er andelen af nye finansmedarbejdere ved FA's medlems-

virksomheder uden en videregående uddannelsen halveret, mens andelen med korte eller mellem-

lange uddannelser er vokset tilsvarende. 

Forventningerne er ifølge [9], side 12, ligeledes, at især de store banker vil ansætte endnu flere fi-

nansbachelorer, mens de mellemstore og små banker vil fokusere på finansøkonomer. Dette er ikke 

overraskende, idet de komplekse arbejdsopgaver, herunder erhvervskunderådgivning, fortrinsvist 

ligger hos de store banker. 

For det andet bliver de finansielle brancher mere og mere internationalt orienterede. De finansielle 

markeder har altid haft en tendens til at være grænseoverskridende, men ny kommunikationstekno-

logi og politiske begivenheder som Berlinmurens fald, liberaliseringer på det finansielle område og 

den vedvarende europæiske integration har ført til en direkte finansiel globalisering, som i omfang 

kan sammenlignes med og måske endog overskygger globaliseringen i perioden 1870-1914. 

Endelig er der finanskrisen og den europæiske statsgældskrise, som det sidste årti har sat dagsorde-

nen. En konsekvens af disse er, at der er sat fokus på finansiel risikostyring og finansielle modeller, 

som ofte er statistiske af natur. 

Disse tendenser peger entydigt imod, at fremtidens medarbejder i den finansielle sektor skal være 

udviklingsorienteret, internationalt orienteret og i stand til at videreuddanne sig selv. 
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Figur 2: Fordeling af senest uddannede finansmedarbejdere i 2008 og 2013. 

Kilde: [9], figur side 11 nederst 

 

 

2.2 De finansielle uddannelser 

Figur 3 viser et udsnit af de forskellige finansielle uddannelser, som udbydes i Danmark. For at 

kunne sammenligne niveauerne for disse uddannelser kan man anvende  "Dansk Kvalifikations-

ramme for Livslang Læring", se [10]. Ifølge denne, som er en del af Bologna-processen, opdeles 

alle uddannelser i 8 niveauer, lige fra niveau 1, som er folkeskole eller tilsvarende, til niveau 8 sva-

rende til en ph.d.-grad. 

Niveauerne for de finansielle uddannelser er: 

 Finanselevuddannelsen: 4 

 Finansøkonom: 5 

 Financial controller: 5 

 Finansbachelor: 6 

 HD, 2. del: 6 

Indtil år 2000 var den primære uddannelsesmulighed indenfor banksektoren finanselevuddannelsen. 

Dette var oprindeligt en form for mesterlære, hvor man blev ansat som elev eller trainee i et penge-

institut og oplært løbende. I 1991 blev uddannelsen omskabt til en erhvervsuddannelse og kom til at 

bestå af vekslende teori- og praktikophold – teoriopholdene på en erhvervs- eller handelsskole, og 

praktikopholdene i en bank. 

Dette var en klar fordel: Man fik en standardiseret uddannelse med en ensartet kvalitet af dimitten-

derne, disse dimittender fik en større mobilitet mellem arbejdsgiverne, man kunne udnytte stor-

driftsfordele, hvilket især var en fordel for de små banker, og man fik bedre mulighed til at uddanne 

i mere almene emner, f.eks. samfundsøkonomi.  

I år 2000 blev finansøkonomuddannelsen oprettet, og i Aalborg afholdt på Aalborg Handelsskole, 

hvor jeg var ansat. Jeg havde fornøjelsen at have det allerførste hold finansøkonomer til statistik. 

Langsomt men sikkert blev finansøkonomuddannelsen mere anerkendt og udbredt, og tendensen 

var, at finansøkonomuddannelsen overtog især den klassiske finanselevuddannelse. 

I årene op til finanskrisen i 2008 var der generelt stigende beskæftigelse i banksektoren – ifølge 

[11], side 6, steg beskæftigelsen med ca. 9000 personer  eller 14%, i perioden 2004-2008. Denne 

vækst blev muliggjort dels ved en højere tilbagetrækningsalder blandt sektorens medarbejdere, men 

også ved en øget produktion af både finansøkonomer og finanselever. Især Figur 4, som viser opta-

get på finanselevuddannelsen taler sit tydelige sprog. Efter finanskrisen er finanselevuddannelsen 

langsomt sygnet hen, og er nu især en uddannelse hos forsikringsselskaberne. 
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Figur 3: Oversigt over de finansielle uddannelser i Danmark. Kilde: [12] 

 

 

Figur 4: Optaget på finanselevuddannelsen. Kilde: [9], p. 11 øverst 

 

De andre brancher har haft en tilsvarende udvikling, men forsinket. Længst fremme er nok revisi-

onsbranchen, hvor traditionelle revisorelever er ved at blive erstattet af finansøkonomer og især 

dimittender fra den nye uddannelse Financial Controller. 

Finansbacheloruddannelsen blev oprettet i 2008 og var fra starten tænkt som en længere, men også 

’blødere’ uddannelse end finansøkonomuddannelsen, med fokus på salg, markedsføring og organi-

sation frem for de mere ’hårde’ fag som økonomi og især statistik. Faktisk var faget statistik ikke 

obligatorisk førend i 3. revision af studieordningen i 2010. 

Set i bakspejlet var finansbacheloruddannelsen ikke designet godt nok, og der var da også nye stu-

dieordninger for optaget i 2009, 2010 og 2013, hvor uddannelsen fandt sin nuværende form. Til 



 

10 

 

sammenligning kan nævnes, at den oprindelige studieordning for finansøkonomerne bevaredes stort 

set uændret fra år 2000 til 2013, førend større revisioner var nødvendige. 

Udviklingstendensen er, at der optages flere og flere på finansbacheloruddannelsen, mens optaget 

på finansøkonomuddannelsen er stagnerende. Dette ses på Figur 5 og Figur 6. 

  

Figur 5: Optaget på finansbacheloruddannelsen. Kilde: [13] 

 

 

Figur 6: Optaget på finansøkonomuddannelsen. Kilde: [13] 

 

 

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AFR) blev oprettet i 2003, [14], med det formål at 

tilbyde en videregående voksenuddannelse indenfor det finansielle område. Uddannelsen var, og er 

stadigvæk, beregnet på personer, som havde gennemført en elevuddannelse indenfor den finansielle 

sektor – oftest færdiguddannede finanselever – og som nu skulle kvalificeres videre. Ideen var, at en 

gennemført akademiuddannelse skulle svare til finansøkonom-uddannelsen eller HD, 1. del, og at 

det næste naturlige skridt på uddannelsesstigen skulle være en HD 2. del – i finansiel rådgivning, 

finansiering, regnskab eller organisation. 

Uddannelsen havde en omfang på 60 ECTS, altså et fuldt årsværk, men var en deltidsuddannelse 

med en forventet varighed på 3 år.  

I modsætning til de andre akademiuddannelser havde AFR  fra starten i praksis et ret snævert sigte 

imod banksektoren, om end dette senere blev udvidet til ejendomshandel og ejendomsadministrati-

on. 

Da inputtet til bankdelen på AFR er færdiguddannede finanselever, og disse efterhånden er igennem 

systemet, så er antallet af studerende hér voldsomt aftagende, se Figur 7. Til gengæld er der en mar-

kant vækst i AFRs ejendomsmæglerdel, hvilket blot igen viser, af udviklingen i denne branche føl-

ger udviklingen hos pengeinstitutterne, men med nogle års forsinkelse. 
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Figur 7: Optaget på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.. Kilde: [13] 

 

 

Næste fase i alt dette er naturligvis at få ’opgraderet’ de mange finansøkonomer, som er ansat i pen-

geinstitutterne og andre steder, til bachelor-niveau. Dette bliver ikke en nem opgave – bemærk, at 

Figur 3 ganske rigtigt ikke har en pil fra finansøkonom til finansbacheloruddannelsen, da der ikke er 

nogen naturlig overgang mellem disse to uddannelser. 

Således meriteres en færdig finansøkonom (med 120 ECTS i bagagen) kun for 75 af disse ved opta-

gelse på finansbachelorstudiet, jvf. [15]. Ved overgangen kan man ikke bare glide ind på 5. seme-

ster, men skal følge fag for 45 ECTS-point, som ligger på studiets 1-4. semester. Der er således en 

lang række praktiske problemstillinger, og man kan overveje, om færdiguddannede finansøkonomer 

ikke med fordel i stedet kan tage en HD 2. del i Finansiel rådgivning i stedet. 

På sigt ville det derfor være ønskeligt at få en enhedsuddannelse, dvs. en finansbacheloruddannelse 

med en afstigningsmulighed for finansøkonomer. Dette er i fuld overensstemmelse med 'Sønder-

gaard-udvalgets' anbefaling, [16], p. 38 ff., om en reduktion af antallet af udbudte uddannelser. 

 

2.3 De finansielle uddannelser på professionshøjskolen 

Gennem de sidste årtier har man indenfor det offentlige system oplevet en stadig større tendens til at 

samle små enheder sammen i større. Mest spektakulær i denne sammenhæng er nok kommunesam-

menlægningen (strukturreformen) i 2007, men mere relevant for de finansielle uddannelser er ud-

viklingen på professionshøjskoleområdet: 

Da finansøkonomuddannelsen startede i år 2000, blev den udbudt af forskellige handelsskoler – i 

Aalborg af Aalborg Handelsskole (AH). AH udbød på det tidspunkt fire videregående uddannelser, 

nemlig finansøkonom, markedsføringsøkonom, datamatiker og multimediedesigner. Aalborg Tekni-

ske Skole (ATS) udbød en række andre kortere videregående uddannelser (KVU), herunder ser-

viceøkonom. 

Man kan diskutere, om AH var det rigtige sted for finansøkonomuddannelsen. Således havde AH 

ganske naturligt fokus på ungdomsuddannelserne, og KVU'erne gled ofte i baggrunden. 

AH og ATS oprettede sammen ret hurtigt Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA), som i starten 

blot var et samarbejde og ikke en selvstændig organisatorisk enhed. Formålet var at udnytte nogle af 

de synergier, der kunne være mellem KVU'erne på de to skoler – eksempelvis mellem de merkanti-

le uddannelser på AH og ATS. 

Planen var, at NOEA på sigt skulle blive en selvstændig enhed, men udviklingen gik hurtigere end 

forventet: Loven on professionshøjskoler [17] blev vedtaget i 2007, i 2008 blev professionshøjsko-
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len i Nordjylland, University College Nordjylland (UCN) dannet ved fusion mellem CVU Nordjyl-

land og SundhedsCVU Nordjylland, og i 2009 blev NOEA en del af UCN, [18]. 

 

Den gældende lov om professionshøjskoler [19] beskriver professionshøjskolens formål i §3-10. 

Essensen heraf er efter min mening i §3: 

Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at vareta-

ge praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt 

medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentli-

ge sektor. 

og ligger især i ordene praksisnære og anvendelsesorienterede. Professionshøjskolens uddannelser 

skal altså, i modsætning til universiteternes, være meget rettede imod professionerne. 

Men samtidigt forventes det, at professionshøjskolernes uddannelser skal være polyvalente, dvs. at 

den enkelte uddannelse skal give adgang til flere professioner, cf. [20], 18. Denne forventning er 

bl.a. præciseret i 'Søndergaard-rapporten', [16], men også i lovens krav om, at uddannelserne skal 

være udviklingsorienterede – professionerne udvikler sig, og det, som er praksisnært i dag, er måske 

forældet i morgen, og den professionelle bliver derfor nødt til at basere sin videre faglige udvikling 

på de mere generelle elementer fra sin uddannelse. 

Det er ikke let at leve op til begge disse krav – jo mere professionsspecifik, man gør en uddannelse, 

jo mindre polyvalent bliver den. 

På finansbacheloruddannelsen løser man problemet ved at have en blanding af meget professions-

rettede og mere generelle elementer. Således har vi en praktikperiode på hele 5. semester, hvor den 

studerende skal i praktik i en finansiel virksomhed. Som optakt til og efterbehandling af denne prak-

tik har vi de tidligere omtalte brancheretningsfag på 4. og 6. semester på hhv. 10 og 15 ECTS-

points.  

Dette er ikke en ideel løsning – et gennemgående træk i vores uddannelsesevalueringer er, at de 

studerende (herunder dimittenderne) og de finansielle aftagervirksomheder ønsker mere praksis-

nærhed, men omvendt er det svært at diskutere med beskæftigelsesundersøgelserne, som f.eks. i 

Figur 1 – cirka en fjerdedel af vores dimittender ansættes "udenfor professionerne". 

Denne problemstilling er specielt udpræget for de merkantile uddannelser ('business') på professi-

onshøjskolerne og erhvervsakademierne. Således viser den sidste dimittendundersøgelse fra 2015 

for UCNs dimittender, [21], at dimittenderne fra business-området, herunder de finansielle uddan-

nelser, har en væsentligt lavere andel af beskæftigede indenfor professionerne, men samtidigt, at 

den faglige mobilitet blandt ledige er signifikant højere, end for de andre uddannelsesområder, jvf. 

Figur 8. I begge tilfælde afspejler disse forhold, at business-uddannelserne er stærkt polyvalente. 

Hvordan løser man dette teori-praksis-problem? Der er ingen simpel løsning! Når jeg taler med mi-

ne studerende om dette, især når de efterlyser mere praksisnærhed, plejer jeg at tegne en figur no-

genlunde som Figur 9. Først producerer jeg figuren til venstre, og hvor vi er enige om, at f.eks. fa-

get statistik ikke er specielt praksisnært. Derefter producerer jeg figuren til højre og spørger de stu-

derende, hvilken brancheretning, vi skal tilgodese – skal det være 'forsikrings-statistik' eller 'ejen-

domshandel-statistik'? Efter dette oplæg plejer vi at få en fornuftig diskussion om disse forhold. 
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Figur 8: Indeks for centrale områder hos UCNs dimittender 2015. Kilde: Egen tilvirkning efter [21], p. 4 

 

 

En anden problematik er, at fag som statistik ligger på 3. semester, og de studerende vælger første 

brancheretning et stykke ind i 4. semester. Undervisningen i de mere generelle fag på de indledende 

semestre er langt hen ad vejen også en forberedelse til, at de studerende kan træffe et kvalificeret 

valg af brancheretning! 

Med udgangspunkt i Figur 9 mener jeg, at løsningen på denne afbalancering mellem teori og praksis 

er at flytte de generelle fag, såsom statistik, langt til højre imod praksisnærheden, men stoppe inden 

forgreningen. 

Man bør efterfølgende lade de enkelte fagelementer, især eksempler og opgaver, fokusere på en 

enkelte branche, men naturligvis huske at tilgodese  alle brancher undervejs. 

 
Figur 9: Forholdet mellem teori og praksis. Kilde: Egen tilvirkning 
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3. Faget statistik i de finansielle uddannelser 
 

Jeg vil i dette kapitel reflektere over aspekter af faget statistik, herunder brugen af statistisk soft-

ware og inddragelsen af praksis i statistik-undervisningen. Jeg vil dog starte med at beskrive fagets 

historiske udvikling. 

 

3.1 Faget statistik i de finansielle uddannelser 

Traditionelt udgjorde faget statistik på finansøkonom-uddannelsen ét obligatorisk fag à 10 ECTS-

points på 1. og 2. semester. Indholdet var her: Sandsynlighedsteori, stokastiske variable, konfiden-

sintervaller, hypotesetests, goodness-of-fit-tests og lineær regression. 

Ved oprettelsen af finansbacheloruddannelsen i år 2009 indgik faget statistik ikke på den obligatori-

ske del af uddannelsen, men man kunne vælge dette som et valgfag på 7. semester. 

Ved ændringer i studieordningerne, i 2011 for finansbachelorerne og 2013 for finansøkonomerne, 

blev dette store fag splittet op i to, nemlig en obligatorisk del og en valgfagsdel, hver af størrelsen 5 

ECTS-points. Den obligatoriske del består af konfidensintervaller, hypotesetests og lineær regressi-

on, mens valgfaget består af resten: Sandsynlighedsteori, stokastiske variable, goodness-of-fit-tests 

og (som noget nyt) variansanalyse. 

På AFR indgår statistik som størstedelen af faget DMA. Dette fag fylder 10 ECTS-points, og hvor 

7-8 ECTS-point er 'kerne-statistik', mens resten udgøres af metode og markedsføring. 

Læringsmålene for faget har ændret sig en del siden år 2000, hvor finansøkonomuddannelsen blev 

oprettet. Således var læringsmålene eksplicit beskrevet i bekendtgørelsen fra 2000 [22] og fra 2007 

[23], mens man i 2009 [24] reducerede fagets overordnede læringsmål til "Den uddannede kan ... 

indsamle og bearbejde primære og sekundære data ved hjælp af statistisk metode". Dette er natur-

ligvis uddybet på passende vis i de relevante studieordninger, oftest i en ordlyd, som minder meget 

om læringsmålene i [22]. 

Ser derimod man på det detaljerede indhold i faget, så har det nærmest været uændret gennem åre-

ne. En interessant ting her er, at der ikke findes en eksplicit beskrivelse af de konkrete færdigheder, 

der skal opnås, f.eks. hvilke statistiske tests, den studerende skal kunne gennemføre. Denne mæng-

de af konkrete færdigheder er bestemt via en implicit forståelse blandt fagets undervisere og især 

via lærebøger og gamle eksamensopgaver. Dette er langt hen ad vejen meget uheldigt, da det gør 

faget uigennemskueligt for nye undervisere, men også fordi det er svært at ændre fagets indhold. 

Endvidere mindsker dette forhold de studerendes retssikkerhed i forhold til eksamen. (Det skal dog 

bemærkes, at faget statistik i 2013-studieordningen for finansbacheloruddannelsen [7] er mere de-

taljeret beskrevet.) 

I min optik er en af de større revolutioner i faget statistik opdelingen af faget i en obligatorisk og en 

valgfri del. Dette havde nemlig en positiv indflydelse på rækkefølgen af elementerne i faget: 

Oprindeligt fastlagde studieordningen på finansøkonomuddannelsen rækkefølgen af fagets elemen-

ter, idet beskrivende statistik, sandsynlighedsteori, stokastiske variable og hypotesetests var på 1. 

semester, mens resten var på 2. semester. Denne rækkefølge passer fint med den logisk-deduktive 

opbygning af statistikken: For at kunne bevise korrektheden af en test-procedure skal man opstille 

en stokastisk model af det underliggende fænomen, identificere en passende størrelse og beskrive 

denne som en stokastisk variabel med en given fordeling, og under hensyntagen til den generelle 

fordelingsteori udlede formler for den såkaldte teststørrelse og for p-værdien. 
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Der er to problemer med dette: For det første skal de studerende på de finansielle uddannelser ikke 

på nogen mulig måde have en dyb forståelse for denne deduktive proces – det overlades til fagteore-

tikere på universiteterne. For det andet ligger de mest umiddelbare og nyttige anvendelser af stati-

stik indenfor hypotesetest og regressionsanalyse – emner, som i ovenstående setup lå sidst i forlø-

bet. 

Konsekvensen af dette blev, at de studerende endte i 'den stokastiske sump': De første par måneder 

på 1. semester gik med at køre rundt i sandsynlighedsteori, og det var ganske svært at komme med 

motiverende eksempler på finansielle anvendelser af disse – mange af disse anvendelser kræver et 

vist kendskab til finansielle forhold, som de fleste studerende ikke besidder i starten af 1. semester. 

Denne rækkefølge blev ændret i den nuværende struktur med en obligatorisk del og en valgfri del. 

Det positive her er, at de mest anvendelige og motiverende emner, hypotesetests og lineær regressi-

on, kom ned på den obligatoriske del, mens 'den stokastiske sump' blev forvist til valgfagsdelen. 

Naturligvis er det logisk/deduktivt forkert at have hypotesetests før stokastiske variable, men pæda-

gogisk giver det god mening. Faktisk vil jeg påstå, at de fleste praktikere, som anvender statistik, 

langt hen ad vejen ikke tænker specielt meget over det teoretiske fundament for deres statistiske 

værktøjer – ligesom de fleste bilister kun har en ringe forestilling om eksplosionsmotorens virke-

måde. 

Lærebøgerne i statistik har afspejlet denne udvikling. I min første lærebog, Statistik i Økonomisk 

Perspektiv,  [3], anvendes den klassiske opbygning, og den 'stokastiske sump' er at finde i kapitlerne 

2-6. Erfaringen var dog, at mange af de studerende opgav at læse i bogen efter ganske få kapitler. 

Anvendt statistik, [4], anvender den nye opbygning, og er derfor en langt mere læsevenlig bog. 

 

3.2 Refleksioner om inddragelse af IT 

Et andet problemfelt indenfor undervisningen i statistik på de finansielle uddannelser er, hvorledes 

man inddrager IT, især med henblik på de mange statistiske beregninger. 

I starten af min karriere som statistikunderviser i år 2000 blev alle beregninger gennemført på lom-

meregner, suppleret med opslag i tabelværket Erlang S, [25]. Eneste undtagelse var lineære regres-

sionsanalyser, som blev gennemført i Excel. Praksis i eksamensopgaver var den, at alle beregninger 

var udført og vedlagt som bilag, således at den studerende blot skulle kunne tolke disse. 

Gennem årene er lommeregneren og Erlang S gradvist blevet afskaffet  til fordel for beregninger i 

Excel. Uheldigvis er Excel i sin rene form ikke velegnet til de fleste statistiske beregninger, og der-

for må man installere et tilføjelsesprogram til Excel for at kunne gennemføre disse. 

For tiden er de to mest udbredte tilføjelsesprogrammer, nemlig BeWiStat [26]  og det af mig udvik-

lede KeHaTools [27]. Begge er gratis. 

Et sådant tilføjelsesprogram bør, ud over naturligvis at kunne gennemføre de krævede beregninger, 

være brugervenligt og understøtte læringsmålene. Jeg skrev KeHaTools tilbage i 2008 i frustration 

over, at BeWiStat, som dengang var det mest udbredte program, efter min mening ikke levede op til 

dette: 

Ønsker man at gennemføre en hypotesetest for sammenligning af to middelværdier, så skal man 

gennem følgende procedure: Man skal opstille hypoteserne og tjekke forudsætningerne for den re-

levante test. Først herefter kan man starte Excel, aktivere tilføjelsesprogrammet, via et menu-system 

finde den relevante test og indtaste data og oplysninger. Herefter producerer tilføjelsesprogrammet 

et output, som man efterfølgende bør fortolke og konkludere på. 
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I KeHaTools foregår menuvalget og indtastningen som på Figur 10, hvorved outputtet på Figur 11 

produceres. I BeWiStat er den tilsvarende procedure som på Figur 12 med resultatet som på Figur 

13. 

Jeg foretrækker KeHaTools' måde at gøre tingene på: 

For det første er KeHaTools mere ergonomisk brugervenlig end BeWiStat: Ovenstående procedure 

kan i KeHaTools klares ved 9 museklik, mens man i BeWiStat skal have 12 museklik, indtaste nav-

net på et nyt Excel-ark, som resultatet skal overføres til, og yderligere et museklik. Især navne-

indtastningen hos BeWiStat virker unødvendig og forstyrrer flowet i arbejdsprocessen. 

For det andet modsvarer den hierarkiske opbygning af BeWiStats menusystem ikke den kognitive 

proces, som den studerende bør gennemgå ved udførelsen af hypotesetesten. Således sammenblan-

des hypotesetests med konfidensintervaller (men kun for tests med to populationsparametre, ikke 

med en populationsparameter), og man skal vælge mellem testvarianterne z- og t-test samtidigt 

med, at man skal vælge mellem test for to middelværdier eller andre tests for to populationspara-

metre. Opbygningen af KeHaTools menusystem afspejler direkte rækkefølgen af de valg, man skal 

foretage, og understøtter derfor læringsprocessen. 

Endelig begynder BeWiStat i outputtet at fortolke på resultatet af testen i sætningen "H0 accepteres, 

fordi ss ≥ testniveau", mens KeHaTools ikke gør det. Denne automatisk genererede fortolkning un-

derstøtter ikke den studerendes læring: Stort set alle professionelle statistikprogrammer, selv Excels 

indbyggede regressionsanalyse, nøjes med at rapportere p-værdien og overlader tolkningen heraf til 

brugeren. Det er således en nødvendig færdighed at få lært, hvorledes denne tolkning foretages, og 

det gøres ikke ved at lade BeWiStat gennemføre fortolkningen for én. 

Jeg har gennem mit mangeårige virke som censor i skriftlig eksamen i statistik på de finansielle 

uddannelser observeret, at når de studerende bruger BeWiStat, så er der en tendens til, at de ganske 

korrekt gennemfører hypotesetesten, men aldrig får konkluderet, og slet ikke får oversat den statisti-

ske konklusion om forkastelse eller ej af nulhypotesen til en konklusion i ikke-statistiske termer på 

den oprindelige problemstilling. Jeg er overbevist om, at dette skyldes BeWiStats automatiske for-

tolkning af testens resultat. 

Taksonomisk set er manglende konklusioner nærmest katastrofalt. Formår den studerende kun at 

gennemføre beregningerne, befinder han i Bloom's taksonomi, [28], p. 46, kun på det laveste ni-

veau, Viden, mens evnen til at konkludere på en hypotesetest, både i statistiske men især ikke-

statistiske termer viser en opnåelse af et væsentligt højere niveau. 
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Figur 10: Udførelse af hypotesetest for to middelværdier i KeHaTools. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Figur 11: Resultatet af hypotesetest for to middelværdier i KeHaTools. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Test for to middelværdier (t-fordeling)

Hypoteser (venstresidet test)

H0 : mx  my + D

HA : mx < my + D

Input

Stikprøve 1Stikprøve 2

Stikprøvestørrelse 5 5

Stikprøvegennemsnit 3 4

Standardafvigelse 1,581139 1,581139

Difference (D) 0

Resultat

s 1,581139

Teststørrelse -1

p-værdi 0,173297
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Figur 12 : Udførelse af hypotesetest for to middelværdier i BeWiStat. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Figur 13:  Resultatet af hypotesetest for to middelværdier i BeWiStat. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Poolet t-test af middelværdi i to normalfordelte populationer

Model

Xi ~ N(μx, σx
2)

Yi ~ N(μy, σy
2) Antagelse:  σx = σy

Data

nx sx ny sy

5 3 1,58114 5 4 1,58114

Hypoteser

H0:  μx ≥ μy (D = 0)

H1:  μx < μy

Teststørrelse

 = 1,581139

t = -1

 = 1

Frihedsgrader = nx + ny - 2  = 8

Signifikanssandsynlighed

Testniveau = 0,05

p-værdi (ss) = P(T ≤ t ) = 0,173297

H0 accepteres fordi ss  ≥ Testniveau
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En anden problematik er, at der tidligere gik der megen dyrebar undervisningstid med at vise de 

studerende, hvorledes man konkret anvendte Excel og KeHaTools til løsning af statistiske problem-

stillinger. Dette kunne være en stressende oplevelse for både de studerende og mig, da der var me-

get 'støj på linjen'. 

Således er Excel ikke bare Excel – der er små forskelle på, hvorledes Excel 2007, Excel 2010 eller 

Excel 2013 fungerer, for slet ikke at tale om Excel på Mac-computere. Ydermere er der altid mindst 

én studerende, som har en Excel på engelsk i stedet for på dansk, og her hedder knapper, menu-

punkter og funktioner noget helt andet. Alle disse forskelle kan sagtens skabe forvirring og uklarhed 

undervejs. 

Da de studerende endvidere er meget forskellige mht. hvor gode de er til computere og især Excel, 

er det svært at finde et passende tempo for denne gennemgang. 

Dette er ikke god undervisning! Tager man således udgangspunkt i Hilbert Meyers ti kendetegn ved 

god undervisning, [29], så beskriver ovenstående ikke ægte læretid, og den indholdsmæssige klar-

hed er gået fløjten. Ville det ikke være bedre at flytte instruktionen i Excel væk fra klasselokalet og 

ud i forberedelsen, og i stedet anvende tiden på at give og få feedback til de studerende og tilbyde 

individuel hjælp til dem, der måtte have brug for det? 

Jo, så afgjort! Jeg er derfor igennem de sidste par år begyndt at lave små videosekvenser om brugen 

af Excel og KeHaTools. Ideen er, at de studerende forventes at se de relevante videosekvenser in-

den lektionen, hvilket naturligvis oplyses dem på mine såkaldte lektionssedler (se kap. 6). Den en-

kelte studerende kan således se videosekvensen det antal gange, hun finder passende, og sætte vide-

oen på pause, hvis nødvendigt, uden at der går undervisningstid med dette.  

Det er en omfattende proces at lave en sådan video. Jeg kan lave en videosekvens på 15 minutter, 

hvilket er passende til én undervisningsgang i statistik à 3 timer, på 4-5 timer, men i begyndelsen 

tog det længere tid. Heldigvis er det en god tidsmæssig investering, at videoerne jo kan genbruges 

år efter år. 

Disse videoer et blot et af mine elementer i min nye tilgang til faget statistik, som jeg omtaler yder-

ligere i kapitel 6. 

 

3.3 Inddragelse af praksis i faget statistik 

Statistik omhandler indsamlingen, organiseringen, analysen, fortolkningen, præsentationen og an-

vendelsen af kvantitative data. Som sådan anvendes statistik i forskelligt omfang indenfor alle di-

scipliner, der anvender kvantitative data. 

Indenfor de finansielle professioner anvendes statistik således ved kreditvurdering, investering, 

værdiansættelse, risikostyring mv., men også indirekte i forbindelse med markedsføring, mikro- og 

makroøkonomi etc. Mange af disse anvendelser er dog meget specialiserede, og det må forventes, at 

den typiske færdiguddannede finansøkonom eller -bachelor oftere vil være konsument fremfor pro-

ducent af statistisk information. Herved adskiller statistik sig ikke fra andre hjælpediscipliner som 

jura og samfundsøkonomi. 

Man må derfor gøre sig klart, at autentiske, nutidige anvendelser af eksempelvis kreditvurderings-

modeller eller markedssegmenteringer kræver meget store datamængder og kendskab til avancerede 

modeller, og som sådan ligger udenfor fagets rækkevidde. Men i virkeligheden er dette heller ikke 

nødvendigt: 
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Som tidligere omtalt er de fleste modeller indenfor den finansielle praksis statistiske af natur. Jeg 

anvender her ordet model i samme betydning som Emanuel Derman i [30], p. 15: 

Theories are attempts to discover the principles that drive the world; they need confirmation, but no 

justification for their existence. Theories describe and deal with the world on its own terms and 

must stand on their own two feet. Models stand on someone else's feet. They are metaphors that 

compare the object of their attention to something else it resembles. Resemblance is always partial, 

and so models necessarily simplify things and reduce the dimensions of the world .... In a nutshell, 

theories tell you what something is; models tell you merely what something is like. 

I sidste ende er økonomi, og herunder finansiering, psykologisk betinget, og alle økonomiske 'teo-

rier', uanset deres sofistikation og kompleksitet, er i virkeligheden modeller i Dermans forstand – 

idealiserede, forenklede, oftest karikerede, tilnærmede beskrivelser af virkeligheden. Statistikeren 

George Box skriver således i [31], p. 414: 

Essentially, all models are wrong, but some are useful. 

Målestokken for, om en model er god, er derfor ikke, om den er "sand", men derimod, om den giver 

forståelse for det fænomen, der skal beskrives.  

I den optik er det muligt og ønskværdigt at inddrage praksis i form af modeller, som giver de stude-

rende til at kunne forstå udviklingstendenserne indenfor den finansielle sektor, samt bliver præsen-

terede for begreber og modeller, som anvendes i den finansielle sektor. 

Et eksempel herpå er introduktionen af kvantitative mål for kreditværdighed, [4], kap. 2.3, herunder 

probability of default (PD) og loss given default (LGD), og anvendelsen af disse til opstilling af en 

model til beregning af den merrente, en låntager med kreditrisiko skal betale, cf. [32]. Dette eksem-

pel anvender jeg stort set i alle mine forløb i statistik og DMA som en introduktion til sandsynlig-

hedsbegrebet. (Se kapitel 5). 

Et andet, relateret eksempel er indenfor risikostyring. Overskriften på artiklen, [33], "Fejlfortolk-

ning af risici - hovedårsagen til bankkrisen?" siger det hele, men artiklen [34] er dog mere dybdegå-

ende. (Jeg anvende begge artikler i min undervisning). Diskussionen om det statistisk formulerede 

risikomål Value-at-Risks uegnethed som centralt risikobegreb i f.eks. Basel-regelsættet, og Ex-

pected Shortfall som en mulig afløser, rammer lige i hjertet af de seneste års diskussioner af æn-

dringer af reglerne for regulering af pengeinstitutter.  
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4. Projekteksamen i statistik, samfundsøkonomi og internatio-
nale kapitalmarkeder 
 

Jeg vil i dette kapitel lave et nedslag i min undervisning, nemlig diskutere projekteksamen efter 3. 

semester i fagene statistik, samfundsøkonomi og internationale kapitalmarkeder (IKM). Denne ek-

samen, og den konkrete udformning på UCN, har en interessant historie, som involverer et FoU-

projekt, internationale anvendelser af de indgående fag og en praktisk og meget motiverende an-

vendelse af disse fag. 

Jeg har, siden denne eksamen blev afholdt i sin første version i efteråret 2012, været dybt involveret 

i denne eksamen, både som underviser i fagene statistik og internationale kapitalmarkeder (og tidli-

gere internationalt modul), men også som eksaminator. 

 

4.1 FoU-projektet Kreditvurdering af lande 

Meget af denne eksamen er baseret af et FoU-projekt, som jeg udførte i årene 2012-2013 sammen 

med mine kolleger Rene Østergaard Thomsen og Anders Bønnelykke Jensen, [35]. Jeg vil her kort 

omtale dette projekt: 

Inspirationen til dette projekt var første halvdel af artiklen [36], hvor forfatterne forsøger at opstille 

en lineær regressionsmodel til forudsigelse af et lands credit rating som bestemt af Standard & 

Poors og Moody's ud fra en række makroøkonomiske nøgletal, som indkomst pr. indbygger, årlig 

vækst i BNP og inflation. Målet var ikke så meget at lave en konkurrerende model til disse bureau-

ers proprietære modeller som at få indsigt i, hvilke makroøkonomiske faktorer, der havde påvirk-

ning på landets kreditvurdering. 

I artiklen nåede man frem til en fin lineær model med data fra 49 lande med værdier for året 1995. 

Forklaringsgraden var på 92%, og kreditværdigheden var især bestemt af faktorerne indkomst pr. 

indbygger, inflation, samlet ekstern gæld samt to indikatorer (dummy-variable), dels om landet var 

økonomisk udviklet i henhold til OECD, dels om landet tidligere var gået bankerot. 

Vi ønskede at opdatere denne model til 2012, herunder undersøge, om modellen efter finanskrisen 

var blevet væsentligt anderledes, og endvidere anvende modellen til at vurdere, om aktuelle kredit 

ratings for Grækenland og andre gældsplagede europæiske lande var rimelige. Med Frascati-

manualens [37] terminologi ville vores nye model være et eksempel på anvendt forskning – en ori-

ginal undersøgelse med henblik på at opnå ny viden, men rettet imod et bestemt praktisk formål. 

Indenfor makroøkonomi er det meget svært at producere eller indsamle primære data. Vi anvendte i 

stedet sekundære data, som vi indsamlede fra forskellige kilder. Først og fremmest anvendte vi data 

fra World Economic Outlook [38] , en database, som Den Internationale Valutafond, IMF, vedlige-

holder. Andre data fandtes hos Verdensbanken og tilsvarende institutioner. 

Vi opnåede ikke så god en model – således blev forklaringsgraden kun på 86%, og residualerne 

(afvigelserne fra den forudsagte til den faktiske kreditvurdering) blev noget større end for 1995-

modellen. Til gengæld fandt vi en stærkt signifikant sammenhæng mellem landets kreditvurdering 

og dets såkaldte korruptionsindeks produceret af Transparency International,  [39] – en sammen-

hæng, som ikke var med i den oprindelige artikel. Endvidere var størrelser som offentlig saldo, ban-

kerot-historik og økonomisk udvikling ikke signifikante. 
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Set i bakspejlet var det forventeligt, at vi ikke kunne opnå specielt gode resultatet. Efter finanskri-

sen og under den stadigt igangværende europæiske gældskrise betyder svært kvantificerbare størrel-

ser som politiske faktorer og implicitte garantier ("Vil Euro-landene virkeligt lade Grækenland gå 

statsbankerot?") en større rolle end i det relativt forudsigelige økonomiske klima i 1995. 

Endvidere burde vi have overvejet at anvende en mere sofistikeret statistisk model, f.eks. (multino-

misk) logistisk regression. Problemet med sådanne modeller er imidlertid, at de er meget mere data-

krævende end de anvendte lineære regressionsmodeller, og der findes kun ca. 99 lande i verden med 

en credit rating. En mulighed for at forøge antallet af observationer kunne være at  anvende det 

samme land, men for flere år. Dette ville imidlertid umuliggøre vores mål om at undersøge, hvor-

vidt vurderingskriterierne (modellen) ændrede sig med tiden. 

Oprindeligt vurderede vi, at hvis vi kunne finde en tilpas god model, så kunne vores resultater pub-

liceres i et relevant tidsskrift. Modellen var desværre ikke god nok til dette. 

Til gengæld fik vi en rapport, som for den typiske finansbachelorstuderende på 3. semester var 

umiddelbart læselig, og som kunne anvendes som eksempel i undervisningen på anvendelsen af 

statistik indenfor makroøkonomi og finansiering, endog på et meget aktuelt emne. 

 

4.2 Refleksioner over praksis og eksamensform på 3. semester 

Med udgangspunkt i bl.a. vores erfaringer med ovenstående FoU-projekt besluttede underviserne på 

3. semester i efteråret 2012, hvor denne nye projekteksamen skulle implementeres, at kræve, at pro-

jektet skulle omhandle en statistisk behandling af et makroøkonomisk problem med inddragelse af 

væsentlige kapitalmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold. Relevante data skulle de stude-

rende selv finde. Endvidere skulle projektets problemstilling have et internationalt islæt. 

Som eksempler på mulige projektemner kan nævnes: 

 en variant af ovennævnte FoU-projekt 

 en forudsigelse af effekten af en eventuel græsk udtræden af Euro-samarbejdet og efterføl-

gende devaluering på den græske konkurrenceevne og betalingsbalance 

 en vurdering af hvilke faktorer, der påvirker et givet lands konkurrenceevne, BNP-udvikling 

el. lign. 

 en vurdering af realkreditfinansieringen og husprisudviklingen i et givet land. 

Dette eksamensprojekt vil altid involvere mindst et land, som ikke er Danmark, og i langt de fleste 

tilfælde kræve en vis arbejdsindsats for at forstå det pågældende lands historie, kultur, erhvervs-

struktur, politiske, økonomiske og finansielle forhold. 

Denne inddragelse af internationale tendenser ligger allerede i den regulære undervisning i de tre 

fag samfundsøkonomi, statistik og især internationale kapitalmarkeder (IKM) på 3. semester. Et 

eksempel på dette er den vedvarende europæiske statsgældskrise. 

Det er vigtigt at give de studerende en forståelse for, hvorledes især Grækenlands ikke-bæredygtige 

statsgæld påvirker dagligdagen i de finansielle professioner. Herunder kommer vi ind på ECBs ek-

spansive pengepolitik, den afsmittende effekt på det danske renteniveau og endelig effekten af alt 

dette på eksempelvis det danske realkreditmarked med historisk lave renter. 

Tidsskriftet Finans/Invest og Nationalbankens kvartalsrapporter er her gode kilder til artikler om 

aktuelle emner, som de studerende sagtens kan læse, idet niveauet ikke er så højt som i faglige, in-

ternationale tidsskrifter, men samtidigt alligevel inddrager relevant empiri og statistik. 
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Det er således naturligt at inddrage aktuelle emner i form af artikler fra ovenstående kilder i under-

visningen i primært IKM, men også i statistik. Min erfaring er, at dette virker yderst motiverende på 

de studerende, da de pludseligt kan sætte aktuelle nyheder fra økonomi og finans ind i en faglig 

sammenhæng. Samtidigt er det vigtigt at gøre de studerende opmærksom på, at det er en god vane 

at følge med i den økonomiske og finansielle nyhedsstrøm – og gerne på et højere niveau end det, 

som dagspressen leverer – eksempelvis ved at holde sig løbende orienteret i Finans/Invest og Natio-

nalbankens kvartalsoversigter – da man som professionel herved opnår vigtig baggrundsviden, som 

er nødvendig i en finansiel rådgivningssituation.  

Dette fungerer også som en forberedelse til de studerendes praktikophold på 5. semester. Det er 

efter min mening vigtigt, at de studerende i praktikken kan sætte deres oplevelser ind i en større 

sammenhæng og konstatere, at aktuelle økonomiske, finansielle og politiske begivenheder direkte 

påvirker deres professionelle dagligdag. 

Som regel er de studerende gode til at inddrage aktuelle tendenser i deres eksamensprojekt. Et fint 

eksempel herpå er det udmærkede eksamensprojekt VW-skandalens påvirkning af tysk økonomisk 

udvikling, fra januar-eksamen 2016 [40]. 

Det er min vurdering, at de tre fag på 3. semester tilsammen opnår en synergi, som bibringer de 

studerende et højt fagligt niveau og en god forståelse af den finansielle virkelighed, de kommer til 

at arbejde i fremover. Eksamensformen med et tværfagligt projekt sidst i semestret bidrager til dette 

i væsentlig grad. 

 

Afslutningsvist er det her interessant at sammenligne eksamensformen i disse fag med de tilsvaren-

de fag på finansøkonomuddannelsen. Faget IKM findes ikke på denne uddannelse, men samfunds-

økonomi og statistik gør, endog med stort set samme læringsmål og indhold. Begge fag udprøves 

efter 2. semester med en skriftlig eksamen af to timers varighed for hvert fag. 

Det interessante ligger i, at undervisningen i faget statistik er fundamental anderledes på de to ud-

dannelser. På finansøkonomuddannelsen bruger man således store mængder tid på at træne de stu-

derende i at kunne gennemføre statistiske beregninger, f.eks. hypotesetests, og fortolke resultaterne, 

men ikke specielt meget tid på andre aspekter, f.eks. dataindsamlingen eller den videre anvendelse 

af de statistiske resultater indenfor eksempelvis samfundsøkonomi. 

Dybest set har vi her et eksempel på 'teaching-to-the-test', jvf. [41], hvor undervisningen nærmest 

lukker sig om sit eget lille univers bestående af de forrige års eksamensopgaver. Denne uheldige 

tendens undgår vi klart med projekteksamen på 3. semester på finansbacheloruddannelsen. 
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5. Undervisning i faget Data, marked og afsætning  

 

Jeg blev i foråret 2008 medlem af en arbejdsgruppe, som skulle udvikle et nyt fag, Data, Marked og 

Afsætning (DMA), til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (AFR). Efter dette fortsatte jeg 

som fagansvarlig for faget og har været primus motor i udviklingen af faget, undervisningsmateria-

let og eksamensopgaverne lige siden. Jeg har også haft fornøjelsen af at undervise i faget igennem 

adskillige forløb. 

Jeg vil i dette kapitel fokusere på min daglige undervisning i DMA. Undervejs vil jeg reflektere 

over opbygningen af faget, lektionen og undervisningsmaterialet, men også diskutere de anvendte 

pædagogiske virkemidler. Jeg vil dog indledningsvist kridte banen op ved kort at beskrive fagets 

rammer og profilere den typiske kursist på faget. 

 

5.1 Fagets rammer 

Akademiuddannelserne er deltidsuddannelser, og i sagens natur vil stort set alle kursister have et 

arbejde og følge studiet i fritiden. På de fleste andre akademiuddannelser vil undervisningen derfor 

ligge om aftenen efter normal arbejdstid. På AFR har man derimod en mere homogen gruppe af 

arbejdsgivere, nemlig pengeinstitutterne, og det er derfor muligt at lægge store dele af undervisnin-

gen i dagtimerne. Således består undervisningen typisk af 5 hele dage à 7 timer samt to aftener à 3 

timer. 

Endvidere har der på AFR været en tradition for, at undervisningsmaterialet og -planlægningen har 

været stramt styret fra central hånd, i praksis fra den fagansvarlige, helt ned til fælles lektionsplan, 

fælles lærebøger, fælles afleveringsopgaver, fælles aktiviteter i konfrontationsundervisningen etc. 

Begrundelsen for dette har været at man ville styrke kvaliteten og sikre et standardiseret forløb. 

Faget har fire afleveringsopgaver, som igen er produceret centralt, og disse skal afleveres i god tid 

inden dagene 2, 3, 4 og 5.  

Indholdet af faget er 'standardindholdet' i statistik, således at kursisterne kan opnå merit til HD, 2. 

del, men der er også et islæt af markedsføring og metode i form af markedsanalyse, og at faget har 

en klar toning imod den finansielle branche og praksis heri.  

 

Den typiske kursist har gennemført en HHX-eksamen og efterfølgende været gennem finanselevud-

dannelsen. Endvidere har vedkommende været gennem fagene Samfundsøkonomi, Erhvervsjura og 

Virksomhedens Investering og Finansiering på AFR. 

Kursisterne på DMA er normalt i alderen 22-30 år, med en ligelig kønsfordeling. En del, men abso-

lut ikke alle, er gået i gang med at stifte familie. Stort set alle arbejder i et pengeinstitut, typisk som 

privatkunderådgivere. Gennem årene er andelen af kursister fra de små, regionale banker vokset, 

mens andelen fra Danske Bank, Nordea, SparNord og de andre store banker er faldet tilsvarende. 

Dette er formentligt en afspejling af bankernes rekrutteringspolitik, idet de store banker har været 

foregangsmænd i udviklingen imod at ansætte færdige finansøkonomer fremfor at uddanne finanse-

lever selv.  

Generelt er disse kursister flittige, målrettede og hårdt arbejdende, men også meget fokuserede på 

den umiddelbare, praktiske værdi af det, de skulle lære. Dybest set forventer disse kursister, at 'man 

kan levere varen' – de ved udmærket godt, at arbejdsopgavebunkerne på deres skriveborde ikke 
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bliver mindre af, at de er på kursus i DMA, og de forventer derfor et udbytte, som kan stå mål med 

den mistede arbejdstid. 

Bemærkelsesværdigt er det, at kursisterne som regel har en stor ydre motivation – de fleste pengein-

stitutter havde en politik gående ud på, at deres ansatte steg et løntrin for hvert gennemført kursus 

på AFR! 

Frafaldet på AFR er i min erfaring stort set ikke-eksisterende, fremmødet til undervisningen godt, 

og afleveringsprocenten meget stor. 

 

5.2 Lektionen i dag 1 

Jeg var valgt at gå dybere ind i undervisningen på dag 1, nærmere bestemt dag 1 i forløbet i DMA, 

som jeg gennemførte i foråret 2014. Denne dag er valgt, da det er hér, ret tidligt i forløbet, at jeg 

præsenterer det centrale tema i faget: Hvordan kan man drage konklusioner om en population ud fra 

en stikprøve? 

I det følgende vil jeg veksle mellem en beskrivelse af undervisningen, skrevet i kursiv, og forklarin-

ger, refleksioner og kommentarer, skrevet med almindelig skrift. 

Dagen er en del af et samlet forløb, og lektionsplanen for dette forløb er vedlagt som bilag 5. De 

studerende har, på e-læringsplatformen Fronter, endvidere fået udleveret materiale, herunder en 

nærmere beskrivelse af dagen (bilag 6) og hjemmeopgaven (bilag 7). Andet udleveret materiale er 

en Excel-fil med det talmateriale, der skal bruges i løbet af dagen, og et PowerPoint-show, som jeg 

delvist agter at følge. Bemærk, at ganske vist er alt dette materiale fælles for alle DMA-hold i Dan-

mark, men det er udarbejdet af mig som fagansvarlig. 

 

Med inspiration fra [42], p. 364 ff. gør jeg mig følgende overvejelser over planlægningen og gen-

nemførelsen af undervisningen: 

Ifølge den enkle model på [42], p. 364, (Ralph Tyler), kan man tale om tre niveauer: Planlægning, 

gennemførelse og vurdering, og hvor målene spiller den afgørende rolle i planlægningen. 

I mine refleksioner over planlægningen er jeg dog mest inspireret af Gerhard Arfwedsons 'garnnøg-

lemodel', på [42], p. 365. Dette betyder, at underviseren i sin planlægning må tage flere faktorer 

med i sine overvejelser, f.eks. læringsforudsætninger og rammefaktorer af forskellige slags. Under-

visningen kan altså ikke være som 'input-output'-styret, men skal levne plads til løbende dialog med 

kursisterne og løbende justering pga. eksempelvis feedback fra kursisterne. 

 

Undervisningsdagene varer fra kl 8.30 til 15.30, hvilket er lang tid. Jeg har derfor planlagt forløbet 

således, at den første halvdel af dagene fokuserer på statistikken, mens den anden halvdel, hvor kur-

sisterne er mindre oplagte, anvendes på de lettere fordøjelige emner indenfor metode og markedsfø-

ring. Jeg tilstræber endvidere en faglig progression indenfor statistik-emnerne, hvor en dag (eller 

aften) tager tråden op fra sidste dag og indvarsler næste dags emne. 

Inden dag 1 (som denne gang var onsdag 19. marts) har der kun været aften 1 (4. marts, kl 17.30-

20.30). På denne aften blev faget introduceret, og begreber indenfor beskrivende statistik gennem-

gået. Endvidere fik jeg italesat, at kursisterne skulle sørge for at få programmet KeHaTools installe-

ret på deres medbragte bærbare computere – denne installation forløber ofte smertefrit, men når det 

ikke virker, så er der brug for min hjælp. 
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Fra denne aften er der to hængepartier: Jeg har introduceret begrebet standardafvigelse og illustreret 

forskellige eksempler og anvendelser, men jeg har også gjort klart, at dette er et svært begreb, som 

man skal arbejde med – bl.a. på dag 1 – for at få en intuitiv forståelse af det. Jeg har endvidere om-

talt normalfordelingen, men igen er jeg klar over, at dette begreb skal indarbejdes. 

Jeg har en lang række mål med dag 1, som det vil fremgå af nedenstående, herunder deciderede 

indholdsmål, men også holdningsmål – kursisterne skal lære at være kritiske overfor kvantitative 

argumenter – og mål af mere personlig karakter: Jegskal lære kursisterne bedre at kende, identifice-

re eventuelle kursister med faglige problemer, vurdere deres kendskab til Excel og IT i almindelig-

hed, og sikre mig, at alle har en computer, hvorpå tilføjelsesprogrammet KeHaTools fungerer. 

Undervisningen starter kl 8.30, men jeg sørger for at være der i god tid. Dels kan morgentrafikken 

drille dels vil jeg gerne sikre, at forholdene er i orden inden undervisningen starter – min computer 

skal være sluttet til projektoren, tavlen visket ren, bordopstillingen skal være hensigtsmæssig etc. 

Endvidere vil jeg gerne signalere en vis professionalisme ved ikke at komme for sent. 

Kursisterne kommer lidt efter lidt, vi får småsnakket lidt og drukket morgenkaffe, jeg får hjulpet en 

enkelt med at installere KeHaTools. Kl. 8.30 præcist kalder jeg forsamlingen til orden, får gennem-

ført et navneopråb og ajourført protokollen. 

UCNs kursusafdeling, Act2Learn, har en klar politik om tilstedeværelsesregistrering, primært fordi 

vi skal kunne dokumentere overfor arbejdsgiverne, om den enkelte kursist har været til stede eller 

ej. 

Jeg er klart udfordret på at lære kursisternes navne. Af en eller grund kan jeg sagtens huske deres 

udseende, deres generelle faglige niveau mv., men navnene hænger ikke så godt fast. Jeg arbejder 

derfor en del med dette – bl.a. sørger jeg for under navneopråbet at få øjenkontakt med hver enkelt 

kursist, så jeg får trænet deres navne. 

Endvidere får jeg lavet et billedgalleri, som jeg gerne studerer et par gange før undervisningens 

start, i pauserne undervejs – eller når jeg senere derhjemme retter afleveringsopgaver. 

Efter navneopråbet skitserer jeg dagens program. I dag er fokus på konfidensintervaller, som jeg 

regner med at bruge hele formiddagen med. Efter frokostpausen kommer vi til indledende sandsyn-

lighedsteori og analysedesign. 

Jeg tager udgangspunkt i opgave 1 (se bilag 6) og problematiserer, om man kan generalisere fra en 

stikprøve til en hel population, f.eks. i en opinionsundersøgelse. Sammen med de studerende finder 

vi ud af, at der er to krav til at kunne generalisere: Stikprøven skal være repræsentativ, og stikprø-

veusikkerheden skal være lille. Undervejs får jeg indført noget terminologi: Population, stikprøve, 

populationsparameter (her populationsandel) og stikprøveandel. Jeg påpeger, at denne stikprøvean-

del er en estimator for populationsandelen, og får produceret en tegning som på Figur 14,  til ven-

stre. 

Vi gennemgår nu sammen de væsentligste dele af opgave 1, og jeg gør meget ud af af diskutere 

sammenhængen mellem fejlmargin og konfidensniveau. Igen producerer jeg en tegning som på Fi-

gur 14, til højre. Undervejs skriver jeg minutiøst konklusioner og argumenter ned, og påpeger, at i 

afleveringsopgaver og til eksamen er det vigtigt, at de medtager dette. 

Jeg forsøger i videst muligt omfang at give de studerende nogle 'mentale billeder' af de begreber, 

som de skal kunne beherske, eksempelvis Figur 14 (eller for den sags skyld Figur 9). Jeg kunne 

sagtens have produceret disse figurer forinden i en pænere, elektronisk version, men jeg mener, at 

det er vigtigt, at kursisterne ser figuren blive bygget op med samtidige kommentarer og diskussio-

ner på klassen. 
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Tilsvarende gør jeg meget ud af at formulere konklusioner og argumenter. Min faste overbevisning 

er, at hvis man ikke kan formulere et argument verbalt, så har man ikke forstået det! 

Efter cirka 45 minutter er vi færdige med opgave 1, og det er tid til en pause. Jeg annoncerer denne 

pause, og skriver samtidigt et tidspunkt ned på tavlen, hvor jeg begynder igen, f.eks. kl. 9.30. Pau-

sen varer cirka 10 minutter. 

Efter pausen taler vi lidt om opgave 2, men jeg slipper hurtigt tøjlerne og lader de studerende ar-

bejde selv, individuelt eller i smågrupper, med opgave 2. Undervejs går jeg rundt og hjælper de 

studerende, småsnakker lidt med dem – men er samtidigt meget observant på, om alle kan finde ud 

af beregningerne, eller om der er nogle, som skal have ekstra hjælp. 

Det er vigtig for mig at få en fornemmelse for, hvor meget kursisterne lærer. Denne feedback får jeg 

naturligvis via afleveringsopgaverne, men også mere uformelt ved diskussioner i klasseværelset, 

hjælp til opgaver mv. 

Jeg anvender mange forskellige undervisningsformer i løbet af en dag, ganske som anbefalet hos 

Hilbert Meyer i [29], p. 71 ff. I hans metodiske model på side 72 er makrometodikken fastlagt mere 

eller mindre ud fra fagplanen, mens mesometodikken bestemmes af den enkelte underviser. Min 

mesometodik har jeg fastlagt kort forinden lektionen, med udgangspunkt i, hvad jeg plejer at gøre 

og hvad jeg ved, som virker, men også ud fra input fra kursisterne, f.eks. fra tidligere afleverings-

opgaver. 

 

Figur 14: Visualiseringer fra opgave 1. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

På dag 1 er der ganske vist ikke en afleveringsopgave, der skal leveres tilbage, men det er der på de 

andre fire hele undervisningsdage, og her vurderer jeg nøje, hvor stort et behov der er for en detalje-

ret opgavegennemgang. Jeg foretrækker at gennemgå de delopgaver, hvor der er mange, som laver 

fejl, eller som er vigtige for fagets kerneområder, mens jeg i øvrigt henviser til den vejledende løs-

ning, som offentliggøres efter afleveringstidspunktet, eller til mine kommentarer til den individuelle 

besvarelse. 

Til støtte for især de kursister, som af en eller anden grund ikke er til stede, har jeg udarbejdet Po-

werPoints, som kursisterne kan orientere sig i, men jeg følger dem kun i store træk. Det er vigtigt 
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for mig at være fleksibel og eksempelvis kunne gribe en bemærkning fra en kursist og inkorporere 

den i resten af lektionen. 

Efter cirka 30 minutters individuelt arbejde med opgave 2 og en opsamling på klassen er det tid til 

en længere pause, hvor Act2Learn serverer kaffe og kage. Herefter går vi til opgave 3, som nok er 

den vigtigste opgave i hele lektionen. 

Jeg præsenterer problemstillingen (se bilag 5) og spørger kursisterne, om de, ud fra datamaterialet, 

kan drage en konklusion, og i så fald hvorledes? 

Der er altid en kursist, som foreslår, at man kan beregne gennemsnittene før og efter, og efterføl-

gende sammenligne disse gennemsnit. Jeg spørger resten af klassen, om de er enige heri, og det er 

de. 

Herefter forklarer jeg (hvis der ikke er en kursist, der kan), hvorfor dette er forkert: Kort sagt sam-

menligner vi stikprøvegennemsnit, men burde sammenligne populationsgennemsnit, og vi tager ikke 

højde for stikprøveusikkerheden. Jeg laver en tegning som på Figur 15, til venstre, for at illustrere 

problemet. På klassen bliver vi enige om, at der skal beregnes konfidensintervaller, og det gør vi så 

– med alle de detaljer, der dukker op i disse beregninger (bl.a. skal datasættene testes for normali-

tet). Resultatet er Figur 15, til højre, og ud fra, at konfidensintervallerne overlapper, kan vi drage 

en konklusion. 

Afslutningsvist nævner jeg, at ovenstående fremgangsmåde ikke er helt korrekt, og man skal af tek-

niske årsager anvende ét konfidensinterval for differencen af de to middelværdier, ikke to konfiden-

sintervallers. 

Figur 15: Visualiseringer fra opgave 3. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Målet med denne opgave er at træne kursisterne i de fundamentale begreber indenfor konfidensin-

tervaller, men samtidigt se disse begreber sat ind i en anden kontekst. Dybest set ønsker jeg, at kur-

sisterne efter at have lavet afleveringsopgaven har set konfidensintervaller i 3-4 forskellige situatio-

ner og derved vil være i stand til at genkende dem en anden gang. I SOLO-taksonomiens sprogbrug, 

[43], skal de gerne have opnået det udvidede abstrakte niveau.  

Samtidigt er denne opgave vejviser til næste lektion om hypotesetest. Dybest set er løsningen af 

problemet i opgave 3 den samme, hvis man anvender hypotesetests, omend fremgangsmåden her er 

mere strømlinet. 



 

29 

 

Efter opgave 3 er det tid til frokostpausen på 30 minutter. Efter denne pause er de studerende ikke 

helt så opmærksomme som tidligere på dagen, og det må jeg tage med i mine betragtninger. 

Jeg introducerer sandsynlighedsbegrebet – et begreb, som de formentligt kender fra tidligere, og 

som på dette niveau er intuitivt klart – i opgave 4. Her relaterer jeg sandsynligheder til praksis i 

form af kreditrisiko og kreditvurdering, noget, som næsten alle kursisteren beskæftiger sig med dag-

ligt. 

Jeg forklarer en tabel (se bilag 6) fra Danske Banks Årsregnskab og diskuterer herunder begrebet 

Probability of Default (konkurssandsynlighed). Herefter beder jeg de studerende forklare, hvorfor 

en yderst ærlig person som jeg, med fast indkomst, ingen gæld udover et realkreditlån etc., alligevel 

kun kan få en credit rating på 4, med en PD mellem 0,14% og 0,31%. Vi når frem til, at dette af-

spejler risikoen hos mig for pludseligt dødsfald, tab af arbejdsevne eller tab af job. 

Efterfølgende får de studerende lov til at arbejde med resten af opgave 4 individuelt. 

Efter endnu en pause repeterer jeg kort analysedesigns – et emne som kursisterne udmærket kender, 

men som de nok aldrig har arbejdet systematisk med. Jeg pointerer bl.a., at generaliseringen fra 

stikprøve til population, som er selve essensen af deskriptive undersøgelser, kræver en repræsenta-

tiv stikprøve. Ikke-repræsentative stikprøver er derimod ganske udmærkede ved eksplorative under-

søgelser, hvor formålet er at få indsigt i et problemfelt. 

Selve emnet repræsentativitet, sammen med forskellige måder at udtage stikprøver på, tages op igen 

på dag 3. 

Afslutningsvist introducerer jeg hjemmeopgave 1, som skal afleveres søndag 23. marts på Fronter. 

Afleveringstidspunktet er valgt, således at kursisterne kan anvende dele af weekenden på hjemme-

opgaven, men så jeg samtidigt kan nå at rette opgaverne inden næste undervisningsdag en uge se-

nere. 

Hjemmeopgavens indhold er udvalgt som yderligere eksempler på brugen af konfidensintervaller. 

Jeg gør opmærksom på, at besvarelsen af disse opgaver er en vigtig del af kursisternes læreproces, 

og den væsentligste måde at give og modtage feedback på. Dette virker, og der er over 90% af kur-

sisterne, som afleverer hjemmeopgaven. 

Hjemmeopgaven, som er i bilag 7, består af to opgaver. Opgave 1 minder meget om lektionens op-

gave 3, men i en lidt anden indpakning, og er tænkt som en måde at konsolidere kursisternes viden. 

Opgave 2 er meget praksisnær – for revisorer – og illustrerer direkte begreber indenfor statistisk 

revision. Desværre er det min erfaring, at kursisterne finder opgaven lidt underlig og svær, forment-

ligt fordi de ikke kender ret meget til revision, og det er da også en opgave, som jeg overvejer at 

udskifte. 

Efter dette får kursisterne i den sidste halve time lov til at påbegynde hjemmeopgaven, hvis de øn-

sker, eller få anden individuel hjælp og vejledning fra min side. Kl. 15.30 stopper vi. 

 

5.3 Refleksioner over faget DMA 

Jeg har haft stor glæde og stort fagligt udbytte af at undervise i DMA. Dette illustreres nok af ud-

viklingen i mine to bøger, den noget tørre og teoretiske Statistik i økonomisk perspektiv [3] fra før 

DMA-tiden sammenlignet med den meget mere læsevenlige Anvendt Statistik [4], som nærmest 

bugner af eksempler med udgangspunkt i de finansielle professioner. Mange af disse eksempler er 

inspireret af diskussioner og samtaler med kursisterne på DMA gennem årene. 
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Det er også min fornemmelse, at faget har fået en form og et indhold, som fungerer ganske godt. 

Alligevel er jeg, især efter den beskrevne udvikling i næste kapitel 6, blevet klar på yderligere ud-

viklingsmuligheder. Her tror jeg, at især quizzer ville hjælpe på kursisternes indlæring. Dette skyl-

des, at der i DMA er en noget større afstand mellem kursist og underviser – både fysisk afstand, da 

kursisterne ikke har deres daglige gang på skolen, men også tidsmæssigt, idet der færre undervis-

ningslektioner end på grunduddannelserne. Her vil quizzer, både før og efter lektionen, hjælpe kur-

sisten, via feedback, til at opnå læringsmålene. Endvidere har quizzer den fordel, at de kan tages 

hvor som helst og når som helst, hvilket gør det lettere at indplacere quizzerne i en travl arbejdsdag. 
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6. Quizzer og feedback i statistikundervisningen 
 

Statistik-forløbet, som jeg gennemførte på to hold på finansbacheloruddannelsens 3. semester i ef-

teråret 2015 var indholdsmæssigt en gentagelse af mange tidligere forløb, som beskrevet i kap. 3. 

Formen var dog noget anderledes, idet jeg inddrog elementer af blended learning og flipped class-

room. 

Dette forløb var kulminationen af et udviklingsprojekt, som strakte sig over to år, og hvor formålet 

netop var at udforske og udvikle nye, elektronisk baserede læringsobjekter og -metoder. 

Jeg vil nedenfor kort beskrive motivationen for forløbet, herunder inspirationen fra MOOCs, Mey-

ers ti kendetegn på god undervisning [29] og Hatties bog Visible Learning [44]. Herefter vil jeg 

beskrive de nye tiltag for en enkelt lektion, og til sidst reflektere over udbyttet af de nye tiltag. 

 

6.1 Nogle pædagogiske udfordringer 

Jeg oplever desværre for hyppigt studerende, som er nærmest 'blanke' mht. eksempelvis læringsmå-

lene i statistik. Min opgave som underviser, eller læringsfacilitator, er derfor at finde ud af, hvorfor 

der ikke er foregået læring. Ofte viser det sig, at årsagen er en kombination af 

 manglende overblik ("Jeg vil gerne lære statistik, men jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde") 

 manglende forudsætninger ("Dét har jeg aldrig hørt om før") 

 manglende arbejdsindsats (studieintensitet) 

Manglende overblik kan man som underviser prøve at afhjælpe ved at synliggøre læringsmål, de-

komponere de overordnede læringsmål for faget til læringsmål for den enkelte lektion eller sågar 

den enkelte opgave, men også ved at give klare instrukser om, hvorledes disse læringsmål kan nås. 

På et mere overordnet niveau skal man også bevidstgøre den studerende om sine egne læringsstra-

tegier og -processer. 

Manglende forudsætninger skyldes tit relativt simple kommunikationsbrister f.eks. brug af græske 

bogstaver som variabelnavne, men man skal som underviser også gøre sig klart, hvilke forudsæt-

ninger, de studerende møder op med. Eksempelvis er de studerende gennem det sidste årti blevet 

stadigt dårligere til matematisk symbolmanipulation, herunder løsning af ligninger eller simpel for-

melindsættelse. Man må derfor spørge sig selv som underviser, om det er nødvendigt at anvende 

disse teknikker, eller om det kan gøres anderledes.  

Endvidere er der den lave studieintensitet, som nok bør ses som et symptom på de andre årsager. 

Det er naturligvis en påstand, at de studerende laver for lidt, men desværre en veldokumenteret på-

stand. Bl.a. påpeger 'Søndergård'-rapporten [16], p. 16 ff., at de studerende på professionsbachelor-

uddannelserne i gennemsnit anvender 35 timer om ugen på studiet, hvor de burde anvende 43 timer 

om ugen for at have et fuldtidsstudie. 

Vi ser tilsvarende resultater i vores egne undersøgelser og evalueringer. Således viste den såkaldte 

Ennova-undersøgelse i 2014, at de studerende på finansbachelorstudiet på UCN i gennemsnit brugte 

på knap 30 timer om ugen på studiet. (Det bør dog nævnes, at i efteråret 2015 var denne gennem-

snitlige studietid steget til omkring 35 timer om ugen). 

Der er gjort mange anstrengelser på at forøge studieintensiteten hos de studerende, se f.eks. [45], og 

på UCN arbejder vi målrettet med professionshøjskolernes studieaktivitetsmodel, [46]. Jeg vil ikke 
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omtale disse yderligere, men i stedet reflektere over mit eget bidrag til en øget studieintensitet i det 

nye forløb. 

 

Endelig var der i min traditionelle statistikundervisning meget begrænsede feedback-muligheder. 

Da retning af afleveringsopgaver er meget tidskrævende, var antallet af disse gennem årene skåret 

ned til én opgave, og der var heller ikke meget tid til den mere uformelle feedback, der kunne fore-

gå i undervisningssituationen. Det var derfor svært for mig at opdage disse studerende før eksamen, 

og det kan ikke udelukkes, at den manglende feedback til de studerende selv gjorde, at de ikke vid-

ste, hvor galt det stod til. 

Jeg vidste, at i faget DMA på AFR var der sjældent de samme problemer med kursister, som tilsy-

neladende ikke havde lært noget – men udover, at disse studerende var noget mere motiverede end 

de studerende på grunduddannelsen, så var der meget bedre feedbackmuligheder i form af 4-5 afle-

veringsopgaver. Jeg havde således belæg for, at mere feedback ville kunne afhjælpe denne situation. 

Endelig kan man se på problemet med de 'blanke' studerende i et taksonomisk perspektiv. Anvender 

man således Biggs' SOLO-taksonomi, [43], så er disse studerende på det præstrukturelle niveau, 

mens de fleste andre studerende ved afslutningen af undervisningen var på det multi-strukturelle 

eller relationelle niveau (og hvor formålet med det afsluttende eksamensprojekt var at forsøge at 

opnå det udvidede abstrakte niveau). Størstedelen af de studerende havde altså ikke problemer med 

at forstå de indledende, uni-strukturelle begreber, men enkelte studerende havde dog store vanske-

ligheder hermed. 

 

I sommeren 2015 gik UCN over til en ny læringsplatform, Canvas. Med indførelsen af Canvas åb-

nede der sig en lang række muligheder, som jeg ønskede at afprøve. 

Valget faldt netop på statistik-forløbet på 3. semester, da emnet, lærebogen, undervisningsmaterialet 

mv. var gennemprøvet, og der således fra min side ikke var nogen som helst usikkerhed om det fag-

lige. Endvidere er statistik et ret taknemmeligt fag, da det er meget færdighedsorienteret: Man skal 

kunne gennemføre en række procedurer og fortolke resultaterne kritisk – men en dybere forståelse 

af selve den matematiske baggrund er ikke påkrævet. 

 

6.2 Inspirationskilderne 

Fra mine mange MOOCs havde jeg et godt kendskab til de forskellige teknologier, der kunne an-

vendes, og jeg havde en god fornemmelse for, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Mange 

MOOCs er efter min mening desværre ikke specielt gode og udnytter slet ikke mulighederne. Om-

vendt er der MOOCs, som tangerer det excellente, og disse søgte jeg meget inspiration i. Nævne-

værdige er The Analytics Edge fra MIT og Foundations of Data Analysis fra University of Texas, 

Austin. 

Inspireret af disse MOOCs havde jeg stiftet bekendtskab med begrebet flipped classroom (eller in-

verted classroom). Dette begreb opstod omkring årtusindskiftet, og en tidlig reference er Maure-

en Lage, Glenn Platt og Michael Treglias artikel, [47]. 

Ideen bag flipped classroom er, at man flytter informationsoverførslen ud af klasserummet og ind i 

forberedelsen, mens man i klasserummet i stedet koncentrerer sig om bearbejdningen af denne in-

formation. Dette er naturligvis ikke uproblematisk og kræver visse teknologiske hjælpemidler, som 
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heldigvis findes i e-læringsplatformen Canvas. Endvidere er det nødvendigt at synliggøre overfor de 

studerende, hvad der forventes af dem inden selve lektionen. 

En yderligere fordel er, at denne synliggørelse vil hjælpe de studerende med at forøge deres studie-

intensitet. 

En anden væsentlig inspirationskilde er John Hatties bog [44] Visible Learning. Jeg stiftede be-

kendtskab med Hattie, da jeg startede som forældrerepræsentant skolebestyrelsen for mine børns 

skole i 2014 og her fik indblik i den nye folkeskolereform, som langt hen ad vejen er inspireret af 

Hattie. 

Hatties tilgang til pædagogik er meget kvantitativ, hvilket passer mig fint: Jeg er ikke specielt inte-

resseret i, om et tiltag er godt eller ej – jeg er mere interesseret i at vide, hvor godt det er. Endvidere 

er Hatties resultater empirisk funderede, hvilket ikke altid synes at være tilfældet med andre pæda-

gogiske anbefalinger, der ofte virker ideologisk, emotionelt eller økonomisk begrundede. 

Der er dog et par forbehold, som man skal tage: 

For det første bør man være opmærksom på, at Hatties resultater bygger på undersøgelse af skole-

elever i især USA, og det er tvivlsomt, om disse kan generaliseres til voksne studerende i Danmark. 

Bl.a. er det i [48] dokumenteret, at effekten af feedback afhænger af de lærendes kulturelle bag-

grund, nærmere bestemt den individualistiske-kollektivistiske dimension i Hofstedes kulturelle di-

mensioner, [49]. 

For det andet skal man vurdere, hvor dyrt og besværligt det er at indføre et givent tiltag i forhold til 

tiltagets effektstørrelse. Gevinsten ved at indføre tiltaget skal helst være større end omkostningerne! 

Jeg anvender derfor Hatties resultater som ledetråde, der kan angive mulige tiltag, som kan forbedre 

læringen og min undervisning. I sidste ende skal disse tiltag afprøves, og helst måles for deres ef-

fekt, men man kommer dog langt med en mere kvalitativ vurdering af disse tiltag. 

Specielt interessant for mig er Hatties resultater omkring effekten af feedback, og her er både bogen 

Visible Learning [44] men også og især artiklen [50], som fokuserer på og uddyber effekten af 

feedback, gode inspirationskilder. 

En tredje inspirationskilde er Hilberts Meyers ti indikatorer for god undervisning, [29]. Målet med 

mit forløb var primært at styrke struktureringen af undervisningen og opstille transparente præstati-

onsforventninger for de studerende.  

 

6.3 De nye tiltag 

De nye tiltag bestod af følgende: 

 Konsekvent opbygning af den enkelte lektion med synliggørelse af de aktiviteter, den enkelte 

studerende skulle igennem, både før og efter lektionen 

 Synliggørelse af lektionens læringsmål 

 Anvendelse af videoer, som jeg selv optog, og som instruerede de studerende i brugen af Ex-

cel og KeHaTools til løsning af statistiske problemstillinger. 

 Udstrakt brug af quizzer i forbindelse med opgaveregning 

 Hver lektion afsluttes med et mini-spørgeskema: "Refleksion og evaluering". 

Jeg vil konkretisere dette ved at tage udgangspunkt i en enkelt lektion, nemlig lektion 4 om indle-

dende hypotesetests. 
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Canvas tilbyder at opdele faget i moduler. Jeg finder det naturligt at lade et modul svare til en lekti-

on, og så yderligere have et modul pr. afleveringsopgave, et modul til generel information som lek-

tionsplan, etc. På Figur 16 er vist det skærmbillede, som møder de studerende. Åbner man lektion 4, 

så fås billedet på Figur 17. Denne opbygning giver de studerende et godt, visuelt overblik over for-

løbet. 

Som det ses, er elementerne under dette modul opdelt i tre grupper. Den første gruppe indeholder 

typisk links til filer, her til min lektionsseddel (som omtales senere), til de PowerPoints, som jeg 

kunne finde på at bruge ved en evt. teorigennemgang, samt til en Excel-fil, som indeholder de data-

sæt, der benyttes i lektionen. 

Den anden gruppe starter ved etiketten 'Før lektionen' og indeholder et link til en video, som illu-

strerer, hvorledes man anvender Excel og tilføjelsesprogrammet KeHaTools til at løse problemstil-

linger i lektionens indhold. Endvidere er der to quizzer, som dels træner den studerende i at opstille 

hypoteser, dels hjælper den studerende gennem alle trinene i en simpel hypotesetest. 

Den tredje gruppe indeholder tre ret store quizzer, som konsoliderer den studerendes viden og fær-

digheder, samt et spørgeskema, hvori den studerende skal reflektere over egen indsats i denne lekti-

on. Dette spørgeskema er det eneste, der er obligatorisk, idet den studerende ikke kan få adgang til 

lektion 5, førend dette spørgeskema er udfyldt. 

 

Det vigtigste element er nok lektionssedlen. Dette er et Word-dokument på 1-2 sider, som har føl-

gende opbygning: 

 en kortere beskrivelse af lektionens indhold, ofte med lidt motivation og en redegørelse for, 

hvorledes lektionen indgår i kurset som helhed 

 detaljerede læringsmål for lektionen 

 en beskrivelse af de aktiviteter, der forventes at den studerende har gennemført inden selve 

lektionen 

 en beskrivelse af, hvad jeg forventer, at der sker under selve lektionen 

 en beskrivelse af de aktiviteter, der forventes at den studerende gennemfører efter selve lekti-

onen 

 

Formålet med alt dette er at fastlægge en konsistent og konsekvent anvendt struktur, cf. Hilbert 

Meyers ti indikatorer – de studerende skal ikke bruge tid og kræfter på at finde ud af, hvad de skal 

gøre, men i stedet bruge tiden på at gøre det! 

Lektionssedlen for lektion 4 er vedlagt som bilag 5. 
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Figur 16: Liste over fagets moduler i Canvas. Kilde: Skærmdump fra Canvas 

 

 

 

Figur 17: Lektion 4 i Canvas. Kilde: Skærmdump fra Canvas 
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Erfaringsmæssigt er det opstillingen af hypoteserne, som volder de fleste problemer på dette tids-

punkt. Lektion 4 har derfor fokus på dette, og med gennemførelsen af en lang række eksempler i 

quizzerne vil langt størstedelen af de studerende mestre dette. (Der er indbygget en progression i 

kurset, idet der i den efterfølgende lektion 5 behandles nogle mere komplicerede hypotesetests, 

hvori man sammenligner to populationsparametre – i hypoteserne i lektion 4 undersøges kun en 

populationsparameter.) Det andet store problem i lektion 4 er fortolkning af resultatet af hypoteser-

ne – man skal så at sige oversætte den statistiske konklusion til daglig tale. Dette er på sigt et meget 

større problem end opstillingen af hypoteserne og dette øves derfor intensivt i dagens quizzer, og i 

de efterfølgende lektioner. 

Læringsmålene for lektionen er formuleret kort og præcist. På dette detailniveau giver det ikke me-

ning at opdele i viden, færdigheder og kompetencer.  

Quizzerne er ofte inspireret af gamle eksamensopgaver i statistik. Jeg har en righoldig samling af 

eksamensopgaver i statistik fra de finansielle og merkantile uddannelser. Disse opgaver er som re-

gel af en passende sværhedsgrad, omhandler en konkret problemstilling indenfor finans, erhvervs-

økonomi eller markedsføring, og det er opgaver, som jeg har gennemprøvet gennem de mange sid-

ste år. 

Jeg har derfor omformet disse opgaver til quizzer. Hvor eksamensopgaven indeholder en beskrivel-

se af den konkrete situation, hvor der skal foretages nogle statistiske undersøgelser, efterfulgt af en 

række spørgsmål af formen "Test på 5% niveauet, om middelværdien kan antages af være større 

end 25", og det så forventes, at eksaminanden kan gennemføre alle trin i hypotesetesten, tager jeg 

udgangspunkt i, at vi er i en læringssituation, og at den studerende formentligt ikke kan gennemføre 

hypotesetesten selvstændigt. Den studerende ledes derfor trin for trin igennem argumentationen og 

beregningerne og når en løsning. Hilbert Meyer kalder i [29], p. 52 ff., denne dekomponering af 

processen for en lærestrukturanalyse.  

Et eksempel er givet i Figur 18 og Figur 19. 

 

Man kan måske godt undre sig lidt over spørgsmål 1 – "Vi skal teste, om middelværdien er over 10. 

Hvilken test skal vi anvende - en test for middelværdi, for andel eller for…?", men erfaringen viser, 

at dette er svært for nogle studerende de første par gange, de skal gennemføre en hypotesetest. Den 

slags spørgsmål, som træner det uni-strukturelle niveau i SOLO-taksonomien, [43], er derfor med-

taget i de første quizzer, men vil kunne udelades senere. 

Et andet ofte forekommende problem adresseres i spørgsmålene 6 og 7. Der er ofte begyndervan-

skeligheder med at huske, hvornår nulhypotesen kan forkastes eller ej, og hvad dette betyder, så det 

spørges der om i spm. 6. I spm. 7 trænes oversættelsen af den statistiske konklusion i spm 6 til dag-

lig tale.  

For at få trænet disse ting udsættes den studerende for adskillige hypotesetests i de tre quizzer efter 

lektionen, men gradvist springes der flere og flere trin over - f.eks. trinnet i spm 1 ovenfor. 
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Figur 18: Udsnit af eksempel på quiz i Canvas. Kilde: Skærmdump fra Canvas 

 

 

 

Figur 19: Udsnit af eksempel på quiz i Canvas. Kilde: Skærmdump fra Canvas 

 

 

Begrundelsen for at anvende quizzer i så stort et omfang er, at de studerende får umiddelbar feed-

back på deres indsats, og at jeg som underviser får et løbende indtryk af arbejdsindsatsen og forstå-

elsesniveauet både hos holdet som helhed men også hos den enkelte studerende. Jeg har således 

mulighed for at gribe ind, hvis læringen ikke foregår tilfredsstillende. 
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I Canvas er der mange parametre i forbindelse med quizzer, som man kan ændre på. Man kan bl.a. 

variere antallet af gange, den studerende må tage quizzen. Her vælger jeg konsekvent at tillade den 

studerende at tage quizzen et ubegrænset antal gange, og jeg fortæller de studerende, at de bør gen-

tage quizzen så mange gange, at de svarer rigtigt på alle spørgsmål, eller i det mindste har forstået, 

hvorledes der skal svares rigtigt.  

En indvending imod dette, som ofte kommer fra de studerende eller fra kolleger, er at dette tillader 

'snyd'. Ganske korrekt – den entreprenante studerende kan sagtens 'game the system', dvs. systema-

tisk gennemgå alle svarmulighederne i et multiple choice-spørgsmål, indtil vedkommende finder det 

rigtige. Jeg anser dog ikke dette for et større problem, da formålet målet med disse quizzer er for-

mativ og ikke summativ evaluering. Evalueringen, dvs. resultatet af quizzen, bruges primært som 

feedback til den studerende, og denne er udmærket klar over, at et resultat opnået ved 'gaming the 

system' eller andre former for 'snyd' ikke er validt. 

Endvidere bør man variere opbygningen af spørgsmålene i quizzen. Multiple choice-spørgsmål er 

kun én mulighed, og i et fag som statistik kan der sagtens være spørgsmål, hvor man som svar skal 

indtaste resultatet af en beregning. Hér kan man ikke 'game the system'. 

 

Det sidste element, som jeg vil omtale, er spørgeskemaet "Refleksion og evaluering", som alle stu-

derende skulle udfylde sidst i lektionen. Dette spørgeskema, som er vist i Figur 20 og Figur 21, 

havde nogenlunde samme udseende hver gang med 4 spørgsmål.  

De tre første spørgsmål er formuleret med svarmuligheder efter en Likert-skala, [51], p. 86, dvs. en 

påstand, som man skal erklære sin grad af enighed i.  

De første to spørgsmål er de samme for alle lektioner, og her skal man reflektere over eget udbytte 

af lektionen. Det vigtige her er ikke, om den studerende faktisk svarer ærligt, men mere, at han bli-

ver nødt til at tage stilling til sin egen læring. 

I det tredje spørgsmål, som varierede fra gang til gang, ønskede jeg oplysninger om effekten af for-

skellige hjælpemidler og aspekter af undervisningen, f.eks. lærebogen, videoerne eller quizzerne. 

Dette var dels for at opnå information, men også igen for at tvinge de studerende til at reflektere 

dybere over undervisningen.  

Endelig var der det fjerde spørgsmål, som tillod den studerende at komme med kommentarer, som 

jeg løbende kunne inddrage i evalueringen. 

Jeg havde bevidst valgt et ganske kort spørgeskema, da jeg ikke ville overvælde den studerende 

med spørgsmål, refleksioner, evalueringer etc. De skulle jo igennem dette spørgeskema én gang for 

hver lektion, og jeg frygtede, at de ville blive trætte af det og bevidstløst udfylde spørgeskemaet 

uden refleksion, hvis det var længere. 
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Figur 20: Første del af spørgeskema om refleksion og evaluering. Kilde: Skærmdump fra Canvas 

 

 

Figur 21: Anden del af spørgeskema om refleksion og evaluering. Kilde: Skærmdump fra Canvas 

 

 

6.4 Refleksioner over forløbet 

De studerende elskede det! Nogle typiske kommentarer fra midtvejsevalueringen i efteråret 2015, 

var – citeret ordret:  

 God planlægning, samt quizzer har været meget behjælplige. 

 Gode quizzer, som man lærer meget af og kan huske, når man skal lave afleveringer. 
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 Thumbs up for udarbejdelse af quizzerne. De har været gode til at repitere.  

Ville være bedre hvis alle quizzerne havde de rigtige svar til næste gang. 

 Rigtige gode quizzer der opsummere undervisningen godt. God undervisning hvor der er gode 

eksempler på teorien som gør det mere konkret og nemmere at forstå. 

 Det har været en af de mest relevante fag og jeg føler at underviseren har gjort det fantastisk!  

 Inspirende underviser 

 Kenneth er rigtig god til at bruge virkeligheden i eksempler og opgaver.  

 

Nu er målet med faget statistik ikke at have tilfredse studerende, men dygtige studerende, der har 

opnået læringsmålene, om end det ene ikke udelukker det andet. Det er derfor yderst relevant at 

komme med en mere nuanceret vurdering af forløbet. 

Til eksamen var det min klare opfattelse, at det faglige niveau i statistik var højere end hos tidligere 

årgange. Som følge af eksamensformen, hvor der eksamineres i tre fag samtidigt, og der er tale om 

en mundtlig gruppeeksamen, er det dog svært at sige noget mere præcist ud fra dette. 

Min egen vurdering er, at de eksplicitte læringsmål for hver lektion fungerer fint, og at quizzer er 

gode som et element i undervisningen, men kan ikke stå alene. Endvidere skal quizzerne og det af-

sluttende refleksions-og-evaluerings-spørgeskema udvikles yderligere. 

Således fik de studerende efter lektion 6 en skriftlig afleveringsopgave, som jeg rettede og kom-

menterede. Besvarelserne var ikke specielt gode, og jeg observerede, at en del studerende, som hav-

de arbejdet flittigt med quizzerne, og som ud fra quizresultaterne havde nået læringsmålene, klarede 

sig meget ringe i denne afleveringsopgave. 

Årsagen til dette skal søges to steder, dels i det taksonomiske niveau, de studerende blev løftet til af 

quizzerne, dels i naturen af den feedback, som quizzerne giver. 

Anvender vi SOLO-taksonomiens begreber, [43], så løfter quizzerne alene kun de studerende til det 

uni-strukturelle eller måske det multi-strukturelle niveau. Det er for så vidt udmærket, men der skal 

åbenbart andre hjælpemidler til for at komme højere op. 

Hattie og Timperley skelner i [50] mellem fire forskellige former for feedback, nemlig 

 Feedback about the task (FT) 

 Feedback about the proces (FP) 

 Feedback about selfregulation (FR) 

 Feedback about the self (FS) 

og observerer, at FT er effektivt, men at en kombination af FT, FR og specielt FP er endnu mere 

effektiv, mens FS generelt bør undgås. 

Quizzerne i deres nuværende udformning fokuserede på feedback på FT-niveauet. De studerende 

lærte nok at svare rigtigt på de enkelte spørgsmål, men der blev ikke givet feedback på den samlede 

proces (FP).  

I klassiske afleveringsopgaver i statistik er det vigtigt, at man kan argumentere korrekt, og proces-

sen er således yderst vigtig. Da quizzernes feedback ikke var på FP-niveauet, så havde de slet ikke 

understøttet dette. 
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Det er mig i skrivende stund ikke klart, hvorledes man kan inddrage feedback på FP-niveauet i 

quizzer, men en anden mulighed er at begynde at anvende peer-reviewed assignments som supple-

ment til quizzer.  

Peer-reviewed assignments er afleveringsopgaver, som efter aflevering vurderes af den studerendes 

holdkammerater, helst med klare instruktioner om, hvorledes besvarelsen skal bedømmes. Ideen er, 

at bedømmeren under denne proces ved at skulle tage stilling til andres besvarelser automatisk 

kommer til at reflektere over sin egen besvarelse, hvorved FP og især FR-niveauet inddrages. 

Jeg eksperimenterer i øjeblikket med disse peer-reviewed assignments i faget Finansiering og Fi-

nansiel Risikostyring på 6. semester på finansbachelorstudiet, og de første resultater herfra er umid-

delbart lovende. 

Flipped classroom-tankegangen og brugen af videoer fungerede fint. Jeg havde brug for meget min-

dre tid på klassen til gennemgang, og kunne her koncentrere mig om de faglige pointer, som jeg af 

erfaring ved er svære. Meget af tiden på klassen gik med, at de studerende arbejdede individuelt 

eller i smågrupper med quizzerne, og der var tid til, at studerende, som havde behov for yderligere 

instruktion i eksempelvis Excel og KeHaTools, kunne få det. 
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Bilag 1: Adjunktplan 

 

På de følgende 6 sider er vedlagt en indscannet version af min adjunktplan. 
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Bilag 2: Curriculum vitae 
 

Uddannelse 

1984:  Matematisk-fysisk studentereksamen ved Viborg Amts Gymnasium 

1988:  cand. scient. i matematik (hovedfag) og fysik (bifag) fra Aarhus Universitet 

1992:  ph.d. i matematik fra Aarhus Universitet 

2008:  HD i finansiering, Handelshøjskolen i Århus 

 

 

Efteruddannelse og kurser 

1986-1988: en række kurser i datalogi ved Aarhus Universitet, svarende til bifag 

1991-1992: gymnasialt pædagogikum (Hasseris Gymnasium) 

1992-1994: en række kurser i kemi ved Aarhus Universitet, svarende til ca. et halvt bifag 

1997:   kompetencegivende suppleringskursus i naturfag (Hasseris Gymnasium) 

1999:   Erhvervsskolernes pædagogikum (Aalborg Handelsskole) 

2013-nu: et stort antal MOOCs ved især amerikanske universiteter (jf. bilag 4)  

   

 

Erhvervserfaring 

1988-1991: kandidatstipendiat ved Matematisk Institut, Aarhus Universitet (ph.d.-studerende) 

1991-1998: adjunkt ved Hasseris Gymnasium (matematik, fysik, naturfag) 

1998-2009: adjunkt/lektor på Aalborg Handelsskole, tilknyttet datamatiker-uddannelsen og  

    sidenhen de finansielle/merkantile uddannelser. Virksomhedsoverdraget til UCN primo 

    2009 

2009-nu: lektor/adjunkt på UCN, tilknyttet de finansielle uddannelser 

 

 

Bibeskæftigelse 

1992-93 Aalborg Universitet: Undervisningsassistent (Matematik for datalogi-bachelorer) 

1996-97 Aalborg VUC: Timelærer i fysik 

2002  Aalborg Universitet: Undervisningsassistent (Datalogi: Compilerteori) 

2005-06 Aalborg Universitet: Undervisningsassistent (HD: Erhvervsøkonomi og IT &  

   Økonomi) 

2007-08 Konsulent hos CEGO (KomOgVind.dk). Udvikling af fysik-baserede spil 
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2008-nu Finanssektorens Arbejdsgiverforening: Fagudvikler og -konsulent på fagene  

   Data, Marked og Afsætning  og  Analyse af Regnskabsdata 

 

 

Undervisningserfaring 

1986-91  (Studenter-)instruktor på Matematisk Institut, Århus Universitet i forskellige matema-

tikfag (Algebra, Sandsynlighedsteori, Analyse) 

1991-98  Undervisning i det almene gymnasium: Matematik (niveau A, B, C), fysik (niveau B og 

C), naturfag 

1998-2007 Undervisning på datamatiker-uddannelsen: Programmering (Java og C++), algoritmer 

og datastrukturer, compilerteori, kryptologi, systemudvikling, web-programmering mv. 

2007-nu  Statistik på markedsføringsøkonom-, finansøkonom- og finansbacheloruddannelsen. 

    Valgfag i Finansielle Forretninger A og B på Finansbacheloruddannelsen 

    Internationalt modul (3. sem) på Finansbacheloruddannelsen 

Internationale kapitalmarkeder (3. sem) på Finansbacheloruddannelsen 

    Økonomisk metode (1. sem) på Finansøkonomuddannelsen 

 

Undervisning på efter- og videreuddannelserne 

På datanomuddannelsen (nu Akademiuddannelsen i Informationsteknologi): 

 3 forløb i Basisfag (1999, 2000, 2001 - heraf to som fjernundervisning) 

 1 forløb i Operativsystemer 1  (2000) 

 1 forløb i Programkonstruktion 1 (1999) 

 2 forløb i Programkonstruktion 2 (2000 og 2001 - begge som fjernundervisning) 

 3 forløb i Algoritmer og Datastrukturer (2000, 2001, 2001 - heraf to som  

 fjernundervisning) 

 1 forløb i Datamatarkitektur (2002) 

 1 forløb i Programmeringssprog (2002) 

 1 forløb i Softwarekonstruktion A (2005) 

På Akademiuddannelsen i Økonomi 

 2 forløb i statistik (2003 og 2007- heraf et som fjernundervisning) 

På Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning 

 10 forløb i Samfundsøkonomi (2007-2009) 

 4 forløb i Data, Marked og Afsætning (2010, 2011, 2012, 2014) 

 

 

 



 

49 

 

Udgivne værker 

Min ph.d.-afhandling:  

 Kenneth Hansen: Oriented, equivariant K-theory and the Sullivan splittings. 

Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Preprint Series no. 35, 1991 

 Kenneth Hansen: The K-localization of some classifying spaces. 

Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Preprint Series no. 36, 1991. 

 Kenneth Hansen: The equivariant K-localization of the G-sphere spectrum. 

Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Preprint Series no. 37, 1991. 

 (Alle tre artikler findes på kennethhansen.net/Diverse/PhDThesis.htm) 

 

Lærebøger: 

 Kenneth Hansen: Knudeteori. 

Systime, 1998. ISBN: 978-87-616-0029-5 

 Kenneth Hansen og Charlotte Koldsø: Statistik i Økonomisk Perspektiv. 1. udgave 

Academica, 2007. ISBN: 978-87-767-5441-9 

 Poul Faarup og Kenneth Hansen: Markedsanalyse i teori og praksis. 

Academica, 2008. ISBN: 978-87-7675-622-2 

 Poul Faarup og Kenneth Hansen: Market Research and Statistics. 

Academica, 2010. ISBN: 978-87-7675-769-4 

 Poul Faarup och Kenneth Hansen: Marknadsundersökninger - i teori och praktik 

Liber AB, 2011. ISBN: 978-91-4709-440-0 

 Kenneth Hansen: Anvendt statistik - for de finansielle uddannelser. 

Hans Reitzels Forlag, 2013. ISBN: 978-87-412-5795-2  

 Kenneth Hansen: Grundlæggende statistik. 

Hans Reitzels Forlag, 2013. ISBN: 978-87-412-5797-6  

 Kenneth Hansen: Videregående statistik. 

Hans Reitzels Forlag, 2014. ISBN: 978-87-412-5865-2    (i-bog)  

 

 

 

 

Andet 

1996-1997: Medlem af bestyrelsen ved Hasseris Gymnasium (medarbejderrepræsentant) 

1996-1997: Formand for Pædagogisk råd ved Hasseris Gymnasium 

2014-2016: Medlem af bestyrelsen for Nibe Skole (forældrerepræsentant) 
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Bilag 3: Mine arbejdsopgaver de senere år 
 

Jeg vil i dette bilag mere detaljeret beskrive mine arbejdsopgaver i de senere år, dvs. siden somme-

ren 2010. Dette tidspunkt er valgt, da jeg for første gang i efteråret 2010 blev involveret i finansba-

cheloruddannelsen, der som bekendt blev oprettet i 2009. 

 

På grunduddannelserne har jeg undervist i følgende fag relateret til statistik: 

 4 forløb (heraf 2 engelsk-sprogede) i Grundlæggende statistik for markedsføringsøkonomer 

 1 forløb (på engelsk) i valgfaget Statistik for markedsføringsøkonomer 

 2 forløb i 'det gamle valgfag' i Statistik på finansbacheloruddannelsen 

 8 forløb i statistik på 3. semester på finansbacheloruddannelsen 

 5 forløb i statistik på 7. semester på finansbacheloruddannelsen 

 

Herudover har jeg på grunduddannelserne undervist i 

 4 forløb i Internationalt modul på finansbacheloruddannelsen 3. semester (gl. studieordning) 

 3 forløb i Internationale Kapitalmarkeder, finansbachelorudddanelsens 3. semester 

 1 forløb i Projektledelse I på finansbacheloruddannelsen 6. semester 

 5 forløb i brancheretningen (valgfaget) Finansielle Forretninger A, dog kun cirka 70% af fa-

get, finansbacheloruddannelsens 4. semester 

 5 forløb i brancheretningen (valgfaget) Finansielle Forretninger B, dog kun cirka 75% af fa-

get, finansbacheloruddannelsens 6. semester 

 1 forløb i faget Finansiering og finansiel risikostyring, finansbacheloruddannelsens 6- seme-

ster 

 3 forløb i Økonomisk Metode på finansøkonomuddannelsens 1. semester 

 

Hertil kommer vedledning af 

 ca. 15 studerende til praktikprojektet på finansbacheloruddannelsens 5. semester 

 ca. 20 studerende til bachelorprojektet på finansbacheloruddannelsens 7. semester 

 3 årgange af studerende på finansbacheloruddannelsens 6. semester i brancheprojektet 

 

På efter- og videreuddannelsesområdet har jeg i perioden undervist i 4 forløb i faget Data, Marked 

og Afsætning.  

 

Indenfor FoU-aktiviteter har jeg deltaget i følgende projekter: 

 2012-2013: Undersøgelse af kreditrisiko for lande, sammen med Rene Thomsen og Anders 

Bønnelykke Jensen 

 2012-14: Netbaseret læring, sammen med en lang række kolleger 

 2013-15: Bestemmelse af determinanter for frafald, sammen med en lang række andre kolle-

ger 
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 2014-15: Udvikling af Finansielle forretninger B og Finansiering og finansiel risikostyring til 

finansbachelor deltid 

 2015-nu: Fastholdelse af studerende gennem inklusion i studiegrupper 

 2015-nu: Udforldese af refleksiv praksislæring: Peer-reviewed assignments 
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Bilag 4: Liste over mine gennemførte MOOCs 2013-2016 
 

Statistik, machine learning, data science 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Statistics: Making Sense of Data Coursera Univ. of Toronto 96,0%  

Mathematical Biostatistics Boot Camp I Coursera Johns Hopkins University 100% Distinction 

Mathematical Biostatistics Boot Camp II Coursera Johns Hopkins University 100% Distinction 

Machine Learning Coursera Stanford University 100%  

Introduction to Data Science Coursera Univ. of Washington 88,9% Distinction 

Computational Molecular Evolution Coursera Tech. Univ. of Denmark 99,8% Distinction 

Computing for Data Analysis Coursera Johns Hopkins University 98,0% Distinction 

Big Data in Education Coursera Columbia University 98,5% Distinction 

Data Analysis Coursera Johns Hopkins University 87,5%  

Learning from Data edX CalTech 98,0%  

Introduction to Statistics Udacity - -  

Statistics: The Science of Decisions Udacity - -  

Data Mining with Weka Waikato Univ. Waikato University -  

Big Data for Better Performance Open2Study Open2Study 77,5%  

Aléatoire - une Introduction aux Proba-

bilités 

Coursera École Polytechnique 80,9% Distinction 

StatLearning Statistical Learning Stanford Stanford University 97%  

R Programming Coursera Johns Hopkins University 100% Distinction 

Getting and Cleaning Data Coursera Johns Hopkins University 98% Distinction 

The Data Scientist's Toolbox Coursera Johns Hopkins University 97% Distinction 

Exploratory Data Analysis Coursera Johns Hopkins University 100% Distinction 

Statistical Inference Coursera Johns Hopkins University 100% Distinction 

Reproducible Research Coursera Johns Hopkins University 99% Distinction 

Regression Models Coursera Johns Hopkins University 91,1% Distinction 

Practical Machine Learning Coursera Johns Hopkins University 98,1% Distinction 

The Analytics Edge edX MIT 91%  

Questionnaire Design for Social Studys Coursera University of Michigan 100%  

Statistics in Medicine Stanford Stanford 88%  

Explore Statistics With R edX Karolinska Instituttet 88%  

Solid Science: Research Methods Coursera University of Amsterdam 77% Distinction 

Measuring Causal Effects in the Social 

Sciences 

Coursera Københavns Universitet 95,5% Distinction 

Foundations of Data Analysis edX University of Texas 92%  

Data Analysis: Take it to the MAX() edX Delft University 90%  

Statistics and R for the Life Sciences edX Harvard University 100%  

I Heart Stats: Learning to Love Statistics edX Notre Dame University 88%  

Applied Logistic Regression Coursera Ohio State University 97,9%  

 

Computer science 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Cryptography I Coursera Stanford University 100% Distinction 

Discrete Optimization Coursera Univ. of Melbourne 100% Distinction 

Algorithms: Design and Analysis I Coursera Stanford University 92,0%  

Algorithms: Design and Analysis II Coursera Stanford University 85,1%  

Automata Coursera Stanford University 79,9% Distinction 

Quantum Mechanics and Quantum Com-

putation 

edX Berkely University 98%  

User Experience for the Web Open2Study - 100%  

Concepts in Game Development Open2Study Swinburne University 75%  

Introduction to Databases Stanford Stanford University 99% Distinction 

Compilers Coursera Stanford University 100%  

Linear and Discrete Optimization Coursera École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne 

92,4% Distinction 
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Økonomi og finans 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

An Introduction to Operations Manage-

ment 

Coursera Univ. of Pennsylvania 97,8%  

Competetive Strategy Coursera LMU München 96,0% Distinction 

Principles of Macroeconomics Coursera Univ. of Melbourne 60,6 %  

Computational Investment I Coursera Georgia Institute of Technology 100% Distinction 

Microeconomics Principles Coursera Univ. of Illinois at Urbana-

Champaign 

98,1%  

Economics of Money and Banking I Coursera Columbia University 97,5%  

Economics of Money and Banking II Coursera Columbia University 100%  

Markets with Frictions Coursera Univ. of Wisconsin-Madison 100%  

Introduction to Applied Investing canvas.net Marquette University -  

Development Economics MRUniversity - -  

Economics of the Media MRUniversity - -  

Great Economists MRUniversity - -  

International Trade MRUniversity - -  

The Eurozone Crisis MRUniversity - -  

Diagnosing the Financial Health of a Busi-

ness 

Open2Study Macquarie Graduate School of 

Management 

90%  

Financial Literacy Open2Study Macquarie University 95%  

Financial Planning Open2Study TAFE Sydney 95%  

Management for a Competetive Edge Open2Study Intl. College of Management, 

Sydney 

90%  

Computational Finance and Financial 

Econometrics 

Coursera Univ. of Washington - - 

Financial Engineering and Risk Manage-

ment I 

Coursera Columbia University 100%  

Financial Engineering and Risk Manage-

ment II 

Coursera Columbia University 100%  

The Power of Markets Coursera Univ. of Rochester 96,7% Distinction 

Property and Liability: An Introduction to 

Law and Economics 

Coursera Wesleyan University 97,2%  

Credit Risk Management edX Delft University 77%  

Principles of Economics Stanford Stanford 91%  

Energy Subsidy Reform edX IMF 94%  

Debt Sustainability Analysis edX IMF 85%  

Corporate Finance Essentials Coursera IESE Business School 100% Distinction 

Supply Chain and Logistics Fundamentals edX MIT 83%  

Monte Carlo Methods in Finance iversity Universidad Autónome di Ma-

drid 

-  

The Age of Sustainable Development Coursera Columbia University 96,8% Distinction 

Pricing Options with Mathematical Models edX Caltech 85%  

Understanding the Federal Reserve (FED) edX New York Inatitute of Finance 100%  

Introduction to Actuarial Science edX Anstralian National University 57%  

Macroeconomic Forecasting edX IMF 84%  

 

Matematik 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Analysis of a Complex Kind Coursera Wesleyan University 90,2%  

Computational Methods for Data 

Analysis 

Coursera Univ. of Washington - - 

Scientific Computing Coursera Univ. of Washington - - 

Introduction to Complexity ComplexityExplorer Santa Fe Institute 98% - 

Introduction to Dynamical Systems and 

Chaos 

ComplexityExplorer Santa Fe Institute 91% - 

Nonlinear Dynamics ComplexityExplorer Santa Fe Institute 87% - 

Paradox and Infinity edX MIT 83%  
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Naturvidenskab 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

From the Big Bang to Dark Energy Coursera Univ. of Tokyo 96,2% Distinction 

Electricity and Magnetism edX Rice University 78%  

Astronomy - Discovering the Universe Open2Study Curtin University 100%  

Basic Physics Open2Study Swinbourne University of Tech-

nology 

90%  

Chemistry - Building Blocks of the 

World 

Open2Study Swinbourne University of Tech-

nology 

100%  

Introduction to Astronomy Coursera Duke University 100% Distinction 

Analyzing the Universe Coursera Rutgers University 98,3% Distinction 

Confronting the Big Questions: High-

lights of Modern Astronomy 

Coursera Univ. of Rochester 97,3% Distinction 

AstroTech: The Science and Technolo-

gy Behind Astronomical Discovery 

Coursera Uni. of Edinburgh 100%  

Quantum Mechanics for Scientists and 

Engineers 

Stanford Stanford 93%  

 

Social netværksanalyse mv. 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Social and Economic Networks Coursera Stanford University 90,0% Distinction 

Model Thinking Coursera Univ. of Michigan 96,1% Distinction 

Networked Life Coursera Univ. of Pennsylvania 99,7% Distinction 

Social Network Analysis Coursera Univ. of Michigan 100%  

Networks, Crowds, and Markets edX Cornell 93%  

Big Data and Social Physics edX MIT 100%  

 

Pædagogik 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Becoming a Confident Trainer Open2Study Tafe SA 72,5%  

Teaching Adult Learners Open2Study Central Institute of Technology 80%  

Education in a Changing World Open2Study Open2Study 85%  

 

Ledelse, projektstyring mv. 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Human Resources Open2Study Open Training Institute 77,5%  

Leadership: Identity, Influence and 

Power 

Open2Study Macquarie GSM 85%  

Principles of Project Management Open2Study Polytechnic West  85%  

Sports and Recreation Management Open2Study TAFE Sydney 77,5%  

Strategic Management Open2Study Open Training Institute 85%  

Innovation for Powerful Outcomes Open2Study Swinburne University 70%  

Organizational Analysis Coursera StanfordUniversity 93%  

 

Diverse 

Fag Udbyder Institution Karakter Bemærkning 

Health and Society edX Harvard  University 96%  

The Art of Drawing and Painting Open2Study Abu Dhabi University 77.5%  

Becoming Human: Anthropology Open2Study Macquarie University 75%  

Marine and Antarctic Science Open2Study University of Tasmania 87,5%  

Chinese Language and Culture Open2Study South China University and 

Technology 

75%  

Sociology Open2Study University of Western Sydney 80%  

Climate Change Open2Study Macquarie University 85%  

Introduction to Business in Asia Open2Study Griffith University 90%  

Contemporary Issues in Ocean Govern-

ance 

Open2Study Univ. of Wollongong 80%  

Online Advertising Open2Study Open2Study 60%  
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Bilag 5: Lektionsplan for DMA (foråret 2014) 
 

Vejledende læseplan for fagmodulet Data, marked og afsætning 
Formålet med nærværende læseplan er at angive struktur, emneområder og centrale begreber samt at 
angive, hvilken litteratur og hjemmeopgaver der skal forberedes til de enkelte lektioner. Der henvises til 

de relevante vejledninger for yderligere information. 
 

Litteratur 

 Markedsanalyse i teori og praksis [MA] 
Poul K. Faarup og Kenneth Hansen, Hans Reitzels Forlag, 1. udgave 2008.  
ISBN: 978-87-7675-622-2 

 Anvendt Statistik - for de finansielle uddannelser, 1. udgave [AS] 
Kenneth Hansen, Hans Reitzels Forlag, 2013.  
ISBN: 978-87-412-5795-2 

 Finansiel Markedsføring [FM] 
Poul K. Faarup et. al. Academica, 2010. ISBN: 978-87-7675-726-7 

 Statistikprogrammet KeHaTools [KeHa] 
Kan downloades gratis på www.kennethhansen.net\kehatools.html, sammen med den tilhørende 
manual 

 Excel-videoer [XV] 
Findes på FRONTER 

 
samt supplerende litteratur: 

 Teoretisk statistik, DVD [TS] 
Gorm Gabrielsen og Jens E. Overø. ISBN: 87-87774-18-6 
www.didacon.com 

 
Til undervisningen får man brug for en bærbar computer med Microsoft Windows og Microsoft Office 2007 

/2010/2013 (Word og Excel) installeret. En Mac med Office 2008 eller 2011 kan ikke anvendes, da der 
mangler en række faciliteter i disse Excel-versioner (især Analysis Toolpak). For at anvende en Mac, er 
det nødvendigt at installere Microsoft Windows på den og herefter en Office-version til MS Windows. 
 

Læseplan 

 
Lektion Tema/Centrale begreber Litteratur Opgaver 

Kursusaften 1 Introduktion til faget 
Deskriptiv statistik 
 

[AS] kap. 1 
([TS] lektion 1.0) 
[XV] video 1, 2, 3 

Opgaver til kursusaften 1 
 

Kursusdag 1 Indledende sandsynlighedsteori 
Konfidensintervaller 
Analysedesign 

[MA] kap. 1, 2, 3, 6, 7 
[AS] kap. 2, 3, 4 
([TS] lektion 4.1-4.2, 7.1-
7.2) 

Opgaver til kursusdag 1 
Hjemmeopgave 1 udleveres 

Kursusdag 2 Introduktion til hypotesetests 
Hypotesetests for populationspara-
metre 
Udvikling af spørgeskemaer 

[AS] kap. 5, 6 
[MA] kap. 4 og 5 
([TS] lektion 5.1-5.2 

Opgaver til kursusdag 2 
Hjemmeopgave 1 gennem-
gås 
Hjemmeopgave 2 udleveres 

Kursusdag 3 Hypotesetests for antalstabeller 
SMP-modellen 
Behandling af markedsanalyse 
 

[MA] kap.10 
[AS] kap. 7, 8 
[FM] s. 145-181 
[XV] video 4 
([TS] lektion 5.3-5.5) 

Opgaver til kursusdag 3 
Hjemmeopgave 2 gennem-
gås 
 

Kursusaften 2 Sandsynlighedsteori 
Stikprøveudvælgelse 
 

[AS], kap. 9, 16 
([TS] lektion 2.1-2.3) 

Opgaver til kursusaften 2 
Hjemmeopgave 3 udleveres 

Kursusdag 4 Korrelations- og regressionsanalyse [AS] kap. 12, 14, 15 
[XV] video 5. 
([TS] lektion 6.1-6.4) 

Opgaver til kursusdag 4 
Hjemmeopgave 3 gennem-
gås 
Hjemmeopgave 4 udleveres 

Kursusdag 5 Stokastiske variable og fordelinger [AS] kap. 17, 18, 19 
([TS] lektionerne 3.1-3.7) 

Opgaver til kursusdag 5 
Hjemmeopgave 4 gennem-
gås 
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Eksamen 

Eksamen i faget Data, marked og afsætning er en mundtlig eksamen baseret på en synopsis udarbejdet 
af den studerende. 
 
Synopsis udarbejdes på baggrund af en centralt fastlagt case. Skriveperioden er én weekend, 
fredag kl. 16.00 til søndag kl. 24.00. Alle studerende på tværs af landet laver synopsen samme weekend. 
Synopsen afleveres via FRONTER.  

 
Dato for weekendopgave fastlægges af sekretariatet. Der henstilles til, at underviser så hurtigt som mu-
ligt gør de studerende opmærksomme på dato for weekendopgaven. 
 
Casen, som skal ligge til grund for den studerendes synopsis, vil tage udgangspunkt i et konkret problem, 
som ligger indenfor fagets område. Der kunne være tale om en konkret markedsanalyse eller en række 

finansielle data, som man skal forholde sig til.  
 
I synopsen skal den studerende selv præcisere den problemstilling, han vil arbejde videre med og kort 
skitsere, hvilken fremgangsmåde han har tænkt sig at bruge til at løse problemstillingen. Den valgte pro-

blemstilling skal godkendes af underviseren, inden den studerende kan indstilles til eksamen. Det forven-
tes, at den studerendes problemstilling er relevant for casen og ligger indenfor selve casens og fagets 
område.  

 
Synopsen laves efter sidste undervisningsdag. Derfor sker indstillingen til eksamen også efter sidste un-
dervisningsgang. 
 
Indstillingen til den mundtlige eksamen sker på baggrund af lærerens godkendelse af den studerendes 
synopsis. 
 

Eksamen afholdes ca. 14 dage efter afleveringen af synopsis. 
 
Den mundtlige eksamen har en varighed på 30 min. inkl. votering og baseres på synopsen. 
Eksamen opbygges som en kort præsentation efterfulgt af debat. Karakteren gives på baggrund af den 
mundtlige præstation alene. 
 

Til den mundtlige eksamen forventes det, at den studerende kort præsenterer problemstillingen, løs-

ningsmetoden og den faktiske løsning på problemstillingen. Herefter inddrages indholdet af synopsis og 
præsentation i en samtale mellem den studerende, underviseren og censor. 
 
Der gives en samlet karakter efter 7-skalaen, og i bedømmelsen indgår udelukkende det mundtlige for-
svar. Der kræves karakteren 02 for at bestå. 
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Bilag 6: Materiale til lektion 1 i DMA (foråret 2014) 
 

Til din første kursusdag i fagmodulet Data, marked og afsætning bør du have forberedt følgen-

de for at kunne opnå det optimale udbytte: 

 

Emner 

Indledende sandsynlighedsteori 

Konfidensintervaller 

Analysedesign 

 

Læringsmål 

Efter lektionen skal den studerende være i stand til at: 

 forstå og fortolke sandsynlighedsbegrebet 

 kunne beregne simple sandsynligheder, herunder simple betingede sandsynligheder 

 forstå begrebet konfidensinterval og sammenhængen mellem bredden af konfidensin-

tervallet (fejlmargin) og konfidensniveauet 

 beregne konfidensintervaller for middelværdier, spredning, varians og andel for et gi-

vent datamateriale opnået ved simpel tilfældig udvælgelse 

 gøre rede for eksplorative, deskriptive og kausale analyser 

 gennemføre et kvalificeret valg af undersøgelsesdesign og argumentere for valget 

 have kendskab til forskellige typer af kvalitative undersøgelser. 

 

 

Forberedelse (bør laves forinden) 

Litteratur: [MA], kap. 1, 5, 6. [AS], kap. 2, 3, 4. [KV], kap. 3, 4. 

 

 

Introduktion 

Et af de centrale problemer indenfor statistik er, hvorvidt man kan generalisere et resultat fra 

en stikprøve til en population. Lad os tage et velkendt eksempel: 

 

Antag, at der skal være folkeafstemning om Danmarks medlemskab af Euro-samarbejdet om 

en måned. Vi vil gerne kende resultatet på forhånd og stiller derfor en række personer 

spørgsmålet: 

 

"Hvad ville du stemme til Euro-afstemningen, hvis du skulle stemme nu?" 

 

Antag, at vi spørger 100 personer, og 55 siger, at de vil stemme 'Ja'. Kan vi ud fra dette kon-

kludere, at der er flertal i befolkningen her og nu? Indholdet af denne kursusdag går ud på at 

besvare dette og lignende spørgsmål. 

 

Først lidt definitioner: 

 

 Populationen er her samtlige stemmeberettigede danskere. 

 Vi ville kunne få et helt præcist svar, hvis vi kunne lave en totaltælling, dvs. spørge alle 

personer i populationen. Dette er i praksis meget besværligt, eller i visse tilfælde umu-

ligt. I det konkrete tilfælde svarer en totaltælling til faktisk at afholde selve folkeaf-

stemningen, og det er både dyrt og besværligt! 

 Vi er interesseret i at kende 'den sande andel' p af ja-stemmer, men denne kan kun ob-

serveres ved en totaltælling. I praksis vil populationsandelen p aldrig kunne observeres 

direkte. 

 I stedet for at spørge alle, så spørger vi kun en lille del af populationen, nemlig stikprø-

ven. Denne er her på 100 personer. 
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 I stikprøven var der 55, der ville stemme ja. Et estimat for andelen af ja-stemmer i po-

pulationen er derfor �̂� =
55

100
= 55%. (Bemærk hatten - hat betyder altid estimat). 

 

Men inden vi begynder at tro på, at estimatet 52% er lig den sande, men ukendte andel p, er 

der to spørgsmål, der skal besvares: 

 

1) Hvor stor er præcisionen af estimatet? Dvs., hvor stor kan man med rimelighed antage, at 

afvigelsen mellem estimatet og den sande andel er? 

 

2) Er vores stikprøve 'god nok', dvs. repræsentativ? En stikprøve bestående af et hold på 20 

studerende fra Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er nok ikke repræsentativ – 

disse 20 personer har nogenlunde samme alder, nogenlunde samme uddannelsesni-

veau, nogenlunde samme beskæftigelse, nogenlunde samme indkomst – og har nogen-

lunde samme informationsniveau om de økonomiske konsekvenser af en eventuel ind-

førelse af Euroen i Danmark.  

 

En måde at vurdere præcisionen af et estimat på er ved at betragte de såkaldte konfidensin-

tervaller, som er det ene af dagens emner. Et andet emne er stikprøveudtagning, dvs. meto-

dikker til at udtage en repræsentativ stikprøve.  

 

 

Opgave 1 

I denne opgave skal vi se nærmere på problemstillingen omkring præcisionen af opinionsun-

dersøgelser. 

 

Antag, at vi har gennemført en opinionsundersøgelse: Stikprøven var på 100 personer, og 55 

af disse ville stemme ja til Euroen. 

 

a) Bestem et 95% konfidensinterval for andelen af personer, der ville stemme ja til Euroen. 

  

Hvad er fortolkningen af dette konfidensinterval? 

  

Kan man ud fra dette konfidensinterval konkludere, at der vil være flertal for Euroen ved 

næste folkeafstemning? 

 

 Forudsætningen for at kunne benytte dette konfidensinterval ("Approximativt konfidensin-
terval" i KeHaTools) er, at 𝑛�̂�(1 − �̂�) > 9. Er denne forudsætning opfyldt? 

 

I en anden opinionsundersøgelse blev der spurgt 1000, og 550 af disse ville stemme ja. 

 

b)  Bestem et 95% konfidensinterval for andelen af personer, der ville stemme ja til Euroen. 

  

Hvad er fortolkningen af dette konfidensinterval? 

  

Kan man ud fra dette konfidensinterval konkludere, at der vil være flertal for Euroen ved 

næste folkeafstemning? 

 

c) Hvad er sammenhængen mellem fejlmargin og stikprøvestørrelse? 

 

Vi skal nu se på konfidensniveauets betydning. Som udgangspunkt betragter vi en stikprøve på 

1000 personer, hvoraf 550 vil stemme ja. 
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d) Udfyld nedenstående skema: 

 

Konfidensniveau Nedre grænse Øvre grænse Fejlmargin 

99,99%    

99,9%    

99%    

95%    

90%    

50%    

10%    

 

 Som det ses, har vi valget mellem høj sikkerhed og lav præcision, eller lav sikkerhed og høj 

præcision. I de fleste situationer vælges et konfidensniveau på 95%. 

 

e) Hvor stor skal stikprøven være for at opnå en fejlmargin på henholdsvis 3%, 1%  og  0,1%? 

(Konfidensniveauet antages at være 95%, og vi ignorerer populationens størrelse) 

 

 

Opgave 2 

Vi skal nu se på populationsstørrelsens indvirkning på konfidensintervallerne. Ved alle bereg-

ningerne i opgave 1 antog vi, at populationen var uendelig stor, men det er den jo ikke i prak-

sis. Udnytter vi, at populationen er endelig stor, så får vi som regel nogle mindre konfidensin-

tervaller. 

 

a) I Danmark er der cirka 4.000.000 stemmeberettigede personer. En stikprøve på godt 1000 

personer vil give en præcision på 3% ved et konfidensniveau på 95%. 

  

I USA er der cirka 200.000.000 stemmeberettigede personer, altså 50 gange så mange 

personer som i Danmark. 

  

Hvor stor skal en stikprøve være i USA, for at opnå samme præcision? 

 

Populationens størrelse betyder faktisk noget for præcisionen af estimatet, men kun ved små 

populationer. Vi kan undersøge dette ved at finde stikprøvestørrelsen, som er nødvendig for at 

opnå en præcision (fejlmargin) på 3% ved konfidensniveauet 95%. 

 

b) Udfyld følgende skema: 

 

Land Population Stikprøvestørrelse 

USA 200.000.000  

Canada 20.000.000  

Litauen 2.000.000  

Island 200.000  

Monaco 20.000  

Falklandsøerne 2.000  

Vatikanstaten 200  

  

 

De stadig mindre stikprøvestørrelser kan forklares ved, at ved relativt små populationer spør-

ger vi en stadig større del af befolkningen. Stikprøveusikkerhed ligger derfor på den resterende 

del af befolkningen. Ved små populationer giver dette en betydelig effekt, mens der ved store 

populationer ikke er nogen nævneværdig forskel på hele populationen og populationen fratruk-

ket stikprøven. 
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Opgave 3 

Selandia Banks filial i Pærekøbing har været under ombygning, hvilket bl.a. har betydet, at 

filialens hæveautomat er blevet flyttet fra forsiden af bygningen ved siden af indgangen til en 

niche på siden af bygningen i en mindre gyde. 

 

Kunderne har imidlertid klaget over denne flytning, idet de føler sig utrygge ved at hæve kon-

tanter i en mørk og skummel gyde, og mange kunder hævder derfor, at de ikke længere vil 

anvende hæveautomaten. 

 

For at undersøge, om denne flytning af hæveautomaten har påvirket antallet af transaktioner 

pr. døgn, så har man udvalgt 12 tilfældige dage for flytningen og 12 tilfældige dage efter flyt-

ningen og optalt antallet af transaktioner. Resultaterne var: 

 

Antal før flytning Antal efter flytning 

230 191 

238 206 

234 230 

223 179 

249 174 

224 187 

229 256 

213 219 

222 204 

213 226 

255 239 

213 187 

 

 

a) Undersøg, om observationerne fra før flytningen kan beskrives ved en normalfordeling. 

 

b) Bestem et 95% konfidensinterval for det gennemsnitlige daglige antal transaktioner før 

flytningen. 

 

c) Idet det antages, at en transaktion i gennemsnit betyder, at der hæves 400 kr. fra auto-

maten, så skal der findes et 95% konfidensinterval for det gennemsnitlige hævede beløb 

pr. dag for flytningen. 

 

Vi skal nu se op effekten af flytningen af hæveautomaten. 

 

d) Beregn det gennemsnitlige antal transaktioner før og efter flytningen. Kan man ud fra 

disse gennemsnit alene konkludere, at antallet af transaktioner er faldet efter flytningen 

af hæveautomaten? 

 

e) Undersøg ved hjælp af to 95%-konfidensintervaller, om flytningen har ændret antallet af 

transaktioner i hæveautomaten. 

 Husk at undersøge, om forudsætningerne for at kunne anvende konfidensintervallerne er 

tilstede. 

 

f) Denne metode med sammenligning af to konfidensintervaller er ikke helt korrekt, idet vi 

på sammenligningen opnår en samlet konfidensniveau på over 95%. 

 I stedet kan man finde ét konfidensinterval for differencen mellem de to middelværdier. 

 Gør dette og konkludér. 

 (Man skal i første omgang ignorere forudsætningerne omkring ens varianser). 



 

61 

 

 

Opgave 4 

Indenfor bankvæsenet anvender man i høj grad såkaldte credit scores til at vurdere kunders 

kreditværdighed. En vigtig parameter i denne sammenhæng er den såkaldte probability of de-

fault, forkortet PD, som angiver sandsynligheden for, at kunden misligholder sit lån indenfor 

det næste år. 

 

Nedenstående tabel er taget fra årsregnskabet 2010 fra Danske Bank, side 126: 

 

 
 

(Se evt. http://www.danskebank.com/da-dk/ir/Documents/2010/Q4/Aarsrapport-2010.pdf) 

 

Ud for hver enkelt ratingkategori er angivet øvre og nedre grænser for PD for denne kategori. 

Disse tal er angivet i procenter. 

 

a) Hvilken ratingkategori er den bedste, dvs. indeholder de mest kreditværdige kunder? 

 

b) Hvorfor er der relativt mange offentlige kunder i den bedste kategori 1, mens de fleste an-

dre typer kunder som hovedregel er ratet meget lavere? 

 

c) For ratingkategori 11 er både nedre og øvre grænsen 100,00%. Hvorledes kan dette fortol-

kes? 

 

 Ud fra tabellen ses det, at de nedre og øvre grænser for PD for ratingkategori 7 er 0,63% 

og 1,90%. Samtidigt ses det, at Danske Bank har 129.823 private kunder i denne kate-

gori. 

 

d) Hvor mange private kunder i denne kategori 7 kan man forvente vil misligholde deres lån 

det næste år – både i bedste og i værste fald? 

 

e) Hvor mange private kunder kan Danske Bank i bedste fald forvente misligholder deres lån 

næste år? 
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Opgave 5 

Selandia Bank vil gerne tilbyde sine kunder et nyt pensionsprodukt, men banken vil gerne, 

inden produktet lanceres, undersøge, hvorvidt det har interesse hos kunderne, og i så fald, 

hvilke kunder, der vil være interesseret heri.  

 

Man formoder, at kvinder vil være mere interesseret end mænd, og at personer i alderen 35-

50 år vil være mere interesseret end personer udenfor denne aldersgruppe. Endelig tror man, 

at pensionsproduktet vil være mest interessant for personer med mellemindkomster, som bor i 

egen bolig, og som har en rimelig friværdi heri. 

 

Man har beregnet, at det kun kan betale sig at tilbyde produktet, hvis mindst 5% af kundeska-

ren vil placere i gennemsnit 25.000 kr. årligt på de nye pensionskonti. 

 

Du har fået til opgave at gennemføre en markedsanalyse blandt bankens kunder, som skal 

belyse disse forhold. 

 

a) Udarbejd en problemformulering, som kan danne grundlag for at gennemføre denne mar-

kedsanalyse. 

 

b) Diskutér kort, om denne problemformulering lægger op til en eksplorativ, en deskriptiv eller 

en kausal analyse. 
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Bilag 7: Hjemmeopgave 1 i DMA (foråret 2014) 
 

Afleveres til underviseren i god tid (efter aftale) inden undervisningsdag 2. 

Bemærk, at talmaterialet til de fleste af opgaverne findes i vedlagte Excel-ark. 

 

 

Opgave 1 

 Selandia Bank gennemførte i april 2011 en kampagne for at skaffe flere kunder. For at kun-

ne vurdere kampagnens effektivitet har man registreret det daglige antal af nye kunder i 

måneden før kampagnen, dvs. marts 2011, og i måneden efter kampagnen, dvs. maj 

2011. 

 

 I marts 2011 var der 23 arbejdsdage, og antallet af nye kunder var: 

 

5 4 0 4 4 3 2 5 

4 7 0 2 3 1 0 7 

2 4 1 5 1 1 2  

 

 I maj 2011 var der 21 arbejdsdage, og antallet af nye kunder var: 

 

8 4 3 4 3 4 7 

2 6 6 0 6 3 11 

6 7 9 6 1 7 6 

 

a) Opstil et 95% konfidensinterval for det gennemsnitlige antal nye kunder i marts 2011. 

 

b) Vurder ved hjælp af ét 95% konfidensinterval, om kampagnen har øget det gennemsnitlige 

daglige antal af nye kunder. 

 

 Målet for kampagnen var at øge det gennemsnitlige daglige antal af nye kunder med 1,5. 

 

c) Vurder ved hjælp af ét 95% konfidensinterval, om kampagnen har nået målet. 

 

 (Man kan uden videre antage, at standardafvigelserne for det daglige antal nye kunder før 

og efter kampagnen er ens). 
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Opgave 2 

Ved revision af et materiale med mange poster, fx. et varelager, kan man ofte anvende stati-

stisk revision. Ideen er ikke at totalrevidere alle poster, men at udtage en stikprøve af poster 

og revidere disse. Herudfra kan man så bestemme konfidensintervaller for dels andelen af fejl-

behæftede poster, dels for det samlede fejlbeløb. Hvis dette beløb er mindre end en vis græn-

se, så godkendes regnskabet for varelageret. 

 

I en konkret situation har man et varelager med 1.000 varenumre, og revisor har udtaget 50 

af disse varenumre på simpel tilfældig vis og optalt den faktiske værdi af lageret for disse va-

renumre. Resultatet blev som i tabellen nedenfor: 

 

Post Bogført 

værdi 

Revideret 

værdi 

Post Bogført 

værdi 

Revideret 

værdi 

Post Bogført 

værdi 

Revideret 

værdi 

1 4.030 3.150 18 9.000 9000 35 2.360 2.360 

2 5.340 5.340 19 21.000 20000 36 1.250 1.250 

3 6.450 6.540 20 23.500 23400 37 17.800 18.900 

4 20.110 16.000 21 18.000 19100 38 6.500 6.500 

5 15.800 16.400 22 12.000 12500 39 7.600 7.600 

6 2.080 2.080 23 14.700 14800 40 1.267 1.200 

7 4.300 4.300 24 3.450 3450 41 2.350 2.345 

8 5.760 6.020 25 4.550 4860 42 7.890 7.890 

9 10.980 9.210 26 2.300 2350 43 2.300 2.300 

10 4.300 4.300 27 24.700 25200 44 3.400 3.325 

11 4.000 4.000 28 2.350 2200 45 1.200 1.200 

12 3.900 3.900 29 24.000 24000 46 350 350 

13 2.870 2.690 30 2.300 2290 47 430 420 

14 1.100 1.100 31 12.800 12700 48 4.500 4.500 

15 12.100 12.100 32 13.500 12450 49 10.100 10.100 

16 15.000 15.000 33 13.320 13300 50 8.700 8.600 

17 4.120 5.120 34 5.600 5600    

 

a) Beregn fejlbeløbet for hver enkelt post. 

b) Bestem et 99% konfidensinterval for andelen af fejlbehæftede varenumre. 

c) Bestem et estimat samt et 99% konfidensinterval for antallet af fejlbehæftede varenumre i 

varelageret. 

 (Vink: Udnyt, at antallet af fejl er lig med populationsstørrelsen gange andelen af fejl.) 

d) Bestem et 99% konfidensinterval for det gennemsnitlige fejlbeløb pr. post. 

e) Bestem et estimat for det totale fejlbeløb på lageret samt et 99% konfidensinterval for dette 

totale fejlbeløb. 

 (Vink: Udnyt, at det totale fejlbeløb er populationsstørrelsen gange det gennemsnitlige fejl-

beløb). 

f) Hvor mange poster skulle udtages, hvis fejlmargin på konfidensintervallet i delopgave e) 

skulle have været på højst 100.000 kr.? 
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Bilag 5: Lektionsseddel for lektion 4 (indledende hypotesetest) 
Hypotesetest 1 

 

Lektionens indhold: 

Vi skal nu i gang med det centrale emne i statistik, nemlig hypotesetests. 
Igen er problemet, hvorledes man laver inferens, dvs. drager konklusioner om en population ud fra en stikprøve. Hertil 
er konfidensintervaller udmærkede i visse situationer, men ikke i alle. Vi er derfor nødt til at indføre hypotestetsts i 
stedet, som er et meget mere generelt, men faktisk også et noget mere strømlinet værktøj, end konfidensintervaller. 
(Bemærk, at i mange sammenhænge kan man anvende både konfidensintervaller og hypotesetests, og her vil man 
naturligvis få de samme konklusioner.) 
Indledningsvist skal apparaturet bag hypotesetests beskrives: Nulhypotese, alternativhypotese, p-værdi, type-I og 
type-II-fejl, signifikansniveau, styrke osv osv osv. Det er mange begreber, og i virkeligheden ligger problemerne for den 
studerende, der skal lære om hypotesetests, på følgende steder: 
 

1. Man skal lære at opstille hypoteserne for den konkrete problemstilling 

2. Man skal kunne beregne p-værdien 

3. Man skal kunne tolke ovennævnte p-værdi og skrive en konklusion. 

 
Problem 1 arbejder vi med i en række quizzer denne og næste gang, og med lidt træning viser det sig ikke at være så 
svært. 
Problem 2 er ikke svært – vi får bare KeHaTools til at regne tingene ud for os. 
Problem 3 er nok det største problem, men her er der også quizzer og opgaver, som vil hjælpe dig igennem. 
  
Læringsmål: 

 Du skal have kendskab til begreberne hypotesetest, nulhypotese, alternativhypotese, type-I og type-II-fejl, p-

værdi og signifikansniveau 

 Du skal kunne identificere og opstille hypoteser for hypotesetests for en middelværdi, en andel og en stan-

dardafvigelse 

 Du skal kunne gennemføre og fortolke resultatet af hypotesetests for en middelværdi, en andel og en stan-

dardafvigelse 

 Du skal have forståelse for signifikansniveauets betydning for konklusionen 

 
Før lektionen: 

 Du skal læse [AS], kapitlerne 5 og 6. Du bør fokusere på kapitel 5 og delkapitlerne 6.1 og 6.2 

 Du skal endvidere se de relevante KeHaTools-videoer til de to kapitler 

o Kapitel 5: Intet 

o Kapitel 6: http://youtu.be/wEk-qMTDFOw 

 Der er to quizzer, du skal igennem. Den første hjælper dig med at gennemregne en hypotesetest, mens den 

anden giver dig træning i opstilling af hypoteser. Du har et ubegrænset antal forsøg til hvert spørgsmål. 

 
Under lektionen: 
En stor del af lektionen vil gå med en gennemgang af opgaverne, som kommer i quizzerne nedenfor. 
Bemærk, at vi i nogle af opgaverne kommer ind på næste uges emne, nemlig hypotesetests med to parametre (fx to 
middelværdier). 
 
Efter lektionen: 

 Her er der tre quizzer, som vil træne dig i lektionens emner. 
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Bilag 6: Eksamensbeviser mv. 
 

I det følgende er vedlagt indscannede version af mine eksamensbeviser mv. Mere konkret er der 

kopier af beviser for følgende: 

 

 Naturvidenskabelig Kandidateksamen, Aarhus Universitet, 1998 (3 sider) 

 Ph.d-grad i naturvidenskab, Aarhus Universitet, 1992 (1 side) 

 HD, 1. del, Ålborg Universitet, 2005  (2 sider) 

 HD, 2. del i Finansiering, Handelshøjskolen i Århus (3 sider) 

 Gymnasialt Pædagogikum, Hasseris Gymnasium, 1992 (4 sider) 

 'DEL-pædagogikum', Aalborg Handelsskole, 1999  (1 side) 

 

 


