
Vidar Christiansen  
Emneansvarlig  
 
 
Periodisk sluttevaluering av ECON2200 i vårsemesteret 2009.  
 
Emnet undervises hvert vårsemester.  
 
Undervisningen fulgte emnebeskrivelsen på emnesida  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2200/index.xml 
Pensum og undervisningsplan framgår av 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2200/v09/ 
  
Studentsammensetningen V09 var følgende basert på eksamensmeldte: 
Samfunnsøkonomi bachelor             88 
Samfunnsøkonomi 5-årig master     39   
Helseledelse og helseøkonomi           4     
Andre                                                51   
Det er uklart hvorfor dette ikke stemmer med et oppgitt totalt studenttall på 210 oppmeldte. 
 
Lærerressurser: Kjell Arne Brekke, Vidar Christiansen, Nils Christian Framstad, Marte Strøm 
 
Underveisevalueringen foregikk ved møte mellom Brekke og Christiansen og et panel av 
kontaktstudenter. Det framkom kommentarer til undervisningen, som det ble forsøkt å ta 
hensyn til i den etterfølgende del av semesteret.   
 
78 studenter deltok i sluttevalueringen (herav 50% fra bachelorprogrammet i 
samfunnsøkonomi og 25% fra 5-årig masterprogram i samfunnsøkonomi ). Ut fra antall 
eksamensmeldte gir dette en svarprosent på ca 37
 

.  

Studentenes svar på spørsmålene i evalueringen gir informasjon om hvordan studentene 
opplever en rekke sentrale sider ved emnet.  
 
Pensum 
Nær 2/3 mener det i stor grad er tydelig hva som er pensum. 
Nær 1/3 mener det i middels grad er klart hva som er pensum.  
Kommentar: Fullstendig pensumliste er lagt ut på emnesida, og det er uklart hva den siste 
tredelen savner.  
 
 
Vanskelighetsgraden til pensumlitteraturen  
Over 50% svarer ”for vanskelig”. 
 
Vanskelighetsgraden til oppgaver  
Godt over en tredel svarer ”for vanskelig”. 
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Kommentar 
Det er ikke klart ut fra hvilket kriterium studentene svarer ”for vanskelig” og hvilken 
arbeidsinnsats svaret betinges på. Det kan neppe gjøres noe særlig med vanskelighetsgraden 
gitt at kurset skal oppfylle det mål å gi studentene tilstrekkelig bakgrunn for videre studier.  
 
Studentenes arbeidsinnsats 
50% av studentene oppgir en arbeidsinnsats på under 12 timer per uke på kurset, som altså er 
på 20 studiepoeng. Bare 30% svarer at egen innsats til forberedelse bør bli bedre. 
Seminarlederne rapporterer om god seminardeltakelse tidlig og sent i semesteret, men noe 
svak omkring vinter- og påskeferie. Samtidig oppleves altså kursert som svært vanskelig.  
Kommentar: Svaret gir sterk grunn til bekymring. Det er ikke lett å se hva som kan være 
adekvate tiltak. Noen studenter mener det bør opplyses klarere allerede på slutten av 
ECON1210 hvor krevende 2200 kommer til å bli. Det er sikkert fornuftig, men jeg har vondt 
for å se at dette vi gjøre vesentlig forskjell.  
 
Spesifikke studentkommentarer  
 
Det forekommer diverse og til dels sprikende enkeltkommentarer, men noen kommentarer går 
igjen hos et antall studenter. 
 
Læreboka i mikroøkonomi.  
Et antall studenter uttaler seg kritisk om ulike sider ved boka, men et par er positive, og én 
finner den genial. Totalt sett er det imidlertid bare snaue 15% som finner pensumlitteraturen 
”ikke tilfredsstillende”. Over dobbelt så mange finner kvaliteten bra.  
Kommentar: Totalt sett er ikke misnøyen omfattende. Min vurdering er at beste tilgjengelige 
lærebok benyttes. Svarene kan også antas å reflektere opplevelsen av at kurset er ”for 
vanskelig”. Kommentarene vil bli oversendt lærebokforfatterne. 
 
Seminarundervisning  
Flere studenter finner det vanskelig å forstå hva oppgavene går ut på, og hva de faktisk skal 
gjøre for å besvare dem. Det ser ut som et typisk problem kan være: Oppgaven stiller opp et 
problem i komparativ statikk, men det står ikke at en skal bruke implisitt derivasjon.  
Kommentar: Det er mulig oppgavene tidlig i semesteret bør være mer detaljerte, samtidig som 
studentene må lære at det å finne egnet framgangsmåte etter hvert er noe av det som forventes 
av dem.  
 
Forholdet forelesninger – seminarer. 
Et antall mener det er for dårlig samsvar. 
Kommentar: Det er vanskelig å tolke dette. Det er lagt stor vekt på at stoffet seminaroppgaver 
utnytter, skal ha stått på leseplanen i tidligere uke(r), men det kan forekomme oppgaver basert 
på stoff det ikke er tid til å gjennomgå i forelesningene, og der studentene må basere seg på 
skriftlig pensum. Enkelte oppgaver vil også kreve betydelig selvstendighet. Det kan være at 
mange venter at liknende oppgaver skal være gjennomgått i lærebok eller forelesning. Et 
tiltak kan være å informere bedre om at så ikke alltid vil være tilfelle.  
 
Undervisningskvalitet 
Et antall studenter er misfornøyd med intensiv- eller suppleringsdelen av 
matematikkundervisningen. Det framkom også i underveisevalueringen.  
Kommentar: Dette tas opp med foreleser før starten av vårsemesteret 2010.  
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Ønsker  
Flere ønsker utlegging av fasiter i lærebok og på nettsider, notater på nettsider, og flere 
oppgaver og bedre tilgjenglighet av tidligere eksamensoppgaver (gjerne med fasit).  
Kommentar: Vi må huske at dette er etterspørsel til nullpris. Større tilgjengelighet av svar på 
seminaroppgaver kan virke enda mer passiviserende på egeninnsatsen. Det virker som 
studentene har problemer med å finne tidligere eksamensoppgaver (og veiledninger), og her 
kan det informeres bedre.  
 
Forholdet eksamen – pensum/undervisning.   
Flere mener det ble gitt eksamensoppgaver uten at tilsvarende oppgaver var gjennomgått 
tidligere.  
Kommentar: Det vil være et skjønnsspørsmål hvor nær eksamensoppgavene bør ligge 
tidligere gjennomgåtte oppgaver. De involverte lærerne bør vurdere dette forholdet ved senere 
eksamener. Imidlertid bør en også kunne forutsette at studentene har løst flere oppgaver (for 
eksempel tidligere eksamensoppgaver) enn dem som er gitt i seminar- og 
semesteroppgavesett, og at enkelte oppgaver tester selvstendighet.  
 
Reaksjoner fra seminarledere. 
Særlig to forhold synes viktige. 
 

• Enkelte seminarrom er lite egnet. Spesielt rom 1220 er nevnt.  
 

• Det gis dårlig informasjon til seminarlederne om omfang og tid for retting av 
semesteroppgaver. Det kan virke som emneansvarlig venter at administrasjonen 
informerer, mens administrasjonen venter at emneansvarlig gjør det.  

 
Kommentar: Spørsmålene tas opp med undervisningsleder.  
 
Måloppfyllelse  
Graden av måloppfyllelse framgår i prinsippet av eksamensresultatene.  
Strykprosenten har i løpet av tre år totalt ligget i intervallet 11 - 22%. Det typiske mønster er 
at strykprosenten ligger meget lavt (null eller et par prosent) i det femårige 
masterprogrammet, for bachelorstudenter i samfunnsøkonomi ligger den litt under det totale 
gjennomsnittet og andre har høyere strykprosent. Karakterfordelingen reflekterer ellers en 
”normal” fordeling av grad av måloppfyllelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


