
Periodisk sluttevaluering av ECON2310 05.03.09 v/ emneansvarlig Halvor Mehlum

Gjennom de siste fire årene er dette emnet undervist hver høst.

Studentsammensetningen blant studenter med bestått eksamen høsten 2008 var 
Samføk Bachelor: 72
Samføk 5år: 34
Matematikk og økon: 20
Instud: 13
Andre SV: 10

I tillegg til noen slengere totalt: 192 bestått (3 stryk).

I forbindelse men denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra de følgende:

● Studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema. Av de 247 oppmeldte var 
det 105 som svarte på skjemaet, dvs 42 prosent (55 prosent av beståtte).

● Underveisevaluering fra høsten 2006 og 2008. (2007 er borte, men problemstillingene i 
2007 lignet på 2008).

● Ingen rapport fra tilsynssensor
● Samtale med og rapporter fra flertallet seminarledere gjennom de siste årene
● Samtale med Tone Ognedal (5årig), Steinar Holden (emneansvarlig econ1310), Geir Dahl 

(matematikk og økonomi), Vidar Christiansen (bachelor).
● Studieadministrasjon

Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen som finnes på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/

Pensum og konkret undervisningsopplegg fremgår av 
http://folk.uio.no/hmehlum/2310h2008/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h08/pensumliste.xml

Rapport.
Emnet ble frem til 2006 evaluert som et litt for lett emne i forhold til ECON1310. Fra 2007 ble 
emnet utvidet til å dekke mer om finansmarkeder og noe realkonjunkturteori. Pensum på emnet er 
nå av et passe omfang. Studentene er stort sett fornøyde både med seminarer og undervisning. De 
setter pris på at emnet settes i sammenheng med den aktuelle økonomiske debatten (statsbudsjettet 
legges frem midt i semesteret og annenhvert år et det valg). 
De to siste årene 2007 og 2008 var preget av finanskrisen og de fleste studentene ser ut til å oppfatte 
emnet som enda mer relevant i disse tider.
En hovedutfordring har vært å flette finanskrisen inn i det ordinære pensum. Dette har ikke vært 
bare vellykket og i den siste evalueringen ser det ut til at mange studenter betrakter kommentarer til 
den aktuelle utviklingen som påhengt. De uttrykker for eksempel at det er for mye utenomsnakk og 
at de ikke helt vet hva som regnes som pensum. 
Dette har jeg ambisjoner om å rette på ved å lage et 20 siders (+/-) forelesningsnotat som knytter 
finanskrisen mer til våre formelle makromodeller. Dette vil ha følgende positive effekter:

1. Strukturere diskusjonen av finanskrisen i seg selv
2. Bringe diskusjonen av finanskrisen i tråd med de øvrige temaene
3. Gjøre det mulig å diskutere effekter av simultane sjokk
4. Gjør det mulig for det første kunne øke gjøre det mulig å diskutere motkonjunkturpolitikk 

og stabilisering innenfor et rammeverk som er aktuelt.
5. Illustrere fleksibiliteten i modellapparatet



Jeg tror mange av problemene som studentene nevner i evalueringen vil løses på denne måten 
samtidig som elementene som studentene fremhever som positive (aktualitet) bevares. 

Pensum er forøvrig brukbart. Det kunne sikkert revideres noe, men en slik revisjon bør taes som en 
del av en helhetlig evaluering der hele makroopplegget på Bachelor vurderes.

Evalueringen i semesteret fungerte godt. Jeg hadde en referansegruppe på studenter hvor også en fra 
matematikk og økonomi var representert. Vi fikk gjennom vår kontakt rettet på noen svakheter i 
opplegget.

I høst hadde vi en google-gruppe. Selv om ikke aktiviteten var allverden fylte den en viktig 
funksjon ved at studenter som ville dele stoff med andre kunne gjøre det uten at det gikk via meg og 
uten at det ble silt. Selv kunne jeg også henlegge endel stoff til denne siden. Klart signal om at det 
var lesverdig men ikke var pensum.

(Etter samtalen med Geir Dahl (matematikk og økonomi) forsøkte jeg å se grundigere på 
evalueringskjemaene for matematikk og økonomistudentene. Dessverre var det ikke det mulig gitt 
skjemaenes utforming.) 


