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Gjennomgang 
ECON1910 – Poverty and distribution in developing countries 
 
Emnet har de siste fire årene blitt undervist i hvert vårsemester. Emnet er obligatorisk i 
bachelorprogrammet for utviklingsstudier (med fordypning i samfunnsøkonomi) og fritt emne 
i bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. Det er ingen obligatoriske krav til forkunnskap 
utover generell studiekompetanse. 
 
Undervisning, pensum og eksamen i emnet vårsemesteret 2007 fremgår i emnebeskrivelsen. 
 
Studentsammensetningen vårsemesteret 2007 var følgende: 

• programstudenter bachelor i utviklingsstudier 24 % 
• programstudenter bachelor i samfunnsøkonomi 16 % 
• programstudenter masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse 3 % 
• uten programtilhørighet 35 % 
• resterende spredt utover ulike programmer med hovedvekt i samfunnsfag og 

humaniora 
 
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra følgende kilder: 

• Studentene som tok emnet høstsemester 2007, via nettskjema. Av de 118 oppmeldte 
kandidatene var det 38 som leverte utfylt evalueringsskjema, dvs 32 %. 

• Underveisevaluering fra studenter i inneværende og tidligere semestre. 
• En av de tre seminarlederne. De to andre ble gitt tilbud om å gi opplysninger per 

nettskjema. Tilbudet ble ikke benyttet. 
• Hege Knutsen, programleder for utviklingsstudier. 
• Studieadministrasjonen. 

 
Kommentar 
Siden emnet skal kunne tas av både studenter som er godt i gang med studier i 
samfunnsøkonomi og studenter helt uten forkunnskaper er det ikke en triviell balansagang å 
lage et godt opplegg for dette kurset. Det virker som det store flertallet er forholdsvis fornøyd 
med dagens opplegg, men enkelte kommenterer for mye bruk av formalisme. Selv om bruken 



av matematikk i svært liten grad går utover ungdomsskolepensum kan nok bruken av 
matematikk i et samunnsfag arte seg uvant for mange. Hvis det dukker opp en lærebok med 
mindre bruk av formalisme enn den som brukes i dag (Ray: Development Economics) bør vi 
vurdere å ta den inn, men så langt ser det ikke ut til å være tilfelle. Dette kan delvis 
kompenseres med å ta noe annet stoff inn på pensum i tillegg, noe som bør vurderes framover. 
 
Konklusjon 
Emnet og undervisningen tilfredsstiller de kravene som er satt i forbindelse med gjeldende 
lærings- og kunskapsmål.  
 
 
 


