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Gjennom de siste fire årene er dette emnet blitt undervist høstsemesteret
2009. Tidligere var det et bacheloremne som ble undervist to ganger, i 2007
og 2005.

Det møtte 65 studenter til eksamen, halvparten p̊a bacheloreksamen,
halvparten p̊a mastereksamen. Det var et betydelig innslag av ikke-økonomer.
Vi har f̊att opplysninger studentene via nettskjema. Av de 65 som tok ek-
samen var det 33 som svarte p̊a skjematet, dvs 50 prosent. Studieadminis-
trasjonen har gitt gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk og statistikk
over p̊ameldte studenter.

Undervisningen har fultgt emnebeskrivelsen som foreligger p̊a
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270.
Pensum og undervisningsopplegg fremg̊ar av
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4270/h09.
Kunnskapsm̊alene ble godt dekket i undervisningen. Jeg er mindre fornøydd

i forhold til ferdighetsmålene.
Det g̊ar fram av svarene fra nettundersøkelsen at studentene gjennomg̊aende

var godt fornøydd med pensum og forelesninger, mens det var mer delte
meninger om seminarene. Jeg enig i at seminarene kunne vært bedre, og
spesielt vært mer rettet mot problemløsning og ferdigheter. Problemet var
at det kom mange ganger flere studenter enn jeg hadde regnet med. P̊a de
tidligere bachelorkursene deltok 10-12 studenter, flere av dem utlendinger
som var svake b̊ade faglig og i engelsk. N̊a var det gjennomg̊aende 50 studen-
ter som fulgte forelesningene, og en 40 stykker p̊a seminarene. Blant disse var
svært mange b̊ade dyktige, interesserte og spr̊akmektige. Jeg m̊atte kjøre to
parallelle seminarer, og greidde ikke å utforme p̊a dem p̊a en tilfredsstillende
måte i forhold til kvaliteten p̊a studentene. Jeg f̊ar legge til at jeg spurte
studentene til r̊ads om seminaropplegget, og det var sterkt delte meninger
om bl a den løsningen jeg valge med gruppediskusjoner. Mange sa at de var
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godt fornøydde med det opplegget.
Enkelte av kommentarene etterlyser mer originalitteratur. Tidligere har

denne vist seg for vanskelig, men hvis kurset blir gitt i 2011 vil jeg ta en del
av det stoffet tilbake i pensum.

For ordens skyld: en av svarerne etterlyser semesteroppgave. Det må være
en misforst̊aelse. Semesteroppgave ble gitt, men den var ikke obligatorisk.

Jeg ber programr̊adet merke seg de mange kommentarene som mener
denne typen stoff burde undervises for alle studenter i samfunnsøkonomi.
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