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Programtekst 
Studiet viser, at man kan forhøje svarprocenten betydeligt ved at gennemgøre undervisningsevalueringer i 
forbindelse med undervisningen. 

Abstract 
Introduktion 
Hvis data fra undervisningsevalueringer skal igangsætte beslutninger, må de være troværdige. Imidlertid 
kæmper man på mange videregående uddannelser med lave svarprocenter, hvilket potentielt svækker datas 
repræsentativitet og dermed brugbarhed i udviklingsøjemed (Dommeyer et al., 2004; Nulty, 2008; Porter, 
2011; Porter & Umbach, 2006; Porter & Whitcomb, 2005). På baggrund af danske data undersøger vi 
spørgsmålet: Bliver svarprocenten højere, hvis evalueringerne foretages som del af undervisningen? 

Metode 
Undersøgelsen er en tværsnitsundersøgelse med inddragelse af data fra evalueringssystemet på et fakultet 
ved et større dansk universitet. Data består af evalueringerne af 335 kurser i foråret 2017. Dertil inddrages 
data om fagdisciplin og uddannelsestype.  

Resultater 
Kontrolleret for effekten af fagdisciplin, fandt vi, at kurser, hvor evalueringen fandt sted i forbindelse med 
timerne, havde højere svarprocenter end evalueringer, hvor det blev overladt til de studerende, at evaluere 
uden for timerne. 

Diskussion 
Resultatet er på linje med Dommeyer et al. (2004) og tyder således på, at svarprocenten hverken er et 
statisk fænomen eller et iboende karakteristika ved studerende eller kurser. Tværtimod tyder undersøgelsen 
på, at svarprocenten med få ressourcer kan højnes betydeligt ved fx at afsætte ti minutter af undervisningen 
eller pausen. 
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