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Periodisk sluttevaluering av ECON4510 – Finance Theory, 29.03.10 v/emneansvarlig Diderik Lund 
 
Dette emnet er nytt.  Det ble undervist første gang høsten 2009.  Det representerer en sammenslåing 
av to tidligere emner, ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models og 
ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications.  Pensumet i ECON4510 dekker 
kjerneområdene i de to tidligere emnene, mens mange av de mer anvendte temaene er blitt utelatt.  
Hensikten med sammenslåingen har vært å sikre at så mange studenter som mulig får kjennskap til 
begge de to delene av finansfaget.  Det har tidligere vært problemer med å opprettholde 
emnetilbudet med høy nok frekvens til å sikre dette, på grunn av ressursmangel ved instituttet. 
 
Høsten 2009 var 60 studenter meldt til eksamen i emnet.  Alle hadde studierett.  Hovedtrekk ved 
fordelingen på resultater og på studieprogrammer framgår av følgende tabell: 
 

Studieprogram Eksamensmeldt Bestått Stryk Ikke møtt Snittkarakter 
SVM2-ECON 16 15 0 1 D 
SVM2-EDEC 2 1 0 1 C 
SVM5-ECON 12 11 0 1 C 

SVUTV 1 1 0 0 C 
Andre m/stud.rett 30 5 8 17 E 

Totalt 61 33 8 20 D 
 
Det framgår at studentene som ikke tilhører noe program, i stor grad ikke møter til eksamen, men 
selv blant dem av disse som møter, er det mange som stryker, og selv blant dem av disse som består, 
er snittkarakteren dårlig.  Blant dem som tilhører ett av masterprogrammene ved instituttet, er 
snittkarakteren C for to av programmene, men bare D for toårig master i samfunnsøkonomi.  Dette 
tyder på at emnet er krevende og passer best for studenter med gode bakgrunnskunnskaper. 
 
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra de følgende: 
 

• Studentene som tok emnet h-09, via nettskjema etter avslutning av emnet.  Av de 41 som 
møtte til eksamen, var det 19 som besvarte skjemaet, dvs. 46 prosent. 

• Studentene som tok emnet h-09, som midtveisevaluering med spørreskjema på papir under 
forelesning 20. oktober.  Tabellen og punkt-listen nedenfor gir en opsummering av svarene: 

 
Oppsummering av midtveisevaluering av ECON4510 20. oktober 2009, spm. med svaralternativer: 
 
LECTURES/SEMINARS very good ok could be better no answer given 
info on content of lectures 22 6 1  
info on outline of course 18 11   
preparation of lectures 24 5   
preparation of seminars 16 11 2  
ability to explain 13 13 3  
ability to stimulate interest 6 15 8  
ability to motivate w expls 7 10 11 1 
ability to activate students 3 16 10  
HOMEPAGE/INFO very good ok could be better no answer given 
info in subject's homepage 15 11  3 
TOTAL WORKLOAD ok too small too heavy no answer given 
subject's total workload 23  4 2 
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Oppsummering av midtveisevaluering av ECON4510 20. oktober 2009, åpne spørsmål: 

• Lectures too static, want more writing on the blackboard (three students) 
• Too monotonous lectures 
• There is too much recitation of notes, too little additional elaboration 
• Seminar exercises difficult, hard to understand what is being asked 
• Would have been nice with real-world data, computer work 
• Would like more complete, correct answers to seminar exercises 
• Same person gives lectures and seminars: Good (one stud.), bad (one stud.) 
• Department ought to set up course series, follow up this course in the spring 
• Want more concentration on theory (one stud.), real world, examples (three stud.) 
• Hull is a better book than Danthine and Donaldson 
• Would like more (new) journal articles in curriculum (one stud.) 

 
Videre bygger denne sluttevalueringen på data innsamlet av studieadministrasjonen 
(gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk). 
 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på 
 http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4510/ 
Pensum og konkret undervisningsopplegg framgår av 
 http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4510/h09/ 
 
Kommentar:  Det er tydelig at svake studenter finner emnet svært vanskelig, og at selv middels gode 
studenter kan ha problemer.  Dette skyldes til dels at emnet bruker metoder som skiller seg en del 
fra det studentene finner i andre emner.  Det blir lagt vekt på at undervisningen tar hensyn til hvilke 
bakgrunnskunnskaper studentene har.  (For eksempel heter det i emnebeskrivelsen at de som ikke 
har tatt ECON4120 (matematikk) før de tar ECON4510, må ta ECON4120 samtidig.  Jeg samarbeider 
med ham som underviser i ECON4120, slik at jeg ikke innfører matriseregning før det er gjennomgått 
i ECON4120.)  Men problemet er antakelig at de har liten trening i å regne med stokastiske variabler. 
 
Studentenes evalueringer viser at de stort sett er fornøydde med opplegget.  Noen påpeker at 
forelesningene m/notater er velorganiserte, andre finner dem monotone, og at foreleseren i for stor 
grad gjentar det som er skrevet.   Flere studenter ønsker flere eksempler fra virkeligheten.  
Seminarene kan antakelig forbedres ved å gjøre mer på tavle, i mindre grad bruke ferdigskrevne 
forslag til besvarelser.  Noen ønsker en annen seminarleder enn foreleseren, men for instituttet vil 
dette kunne bli en dyrere løsning.  Foreleseren har størst forbedringspotensial på feltene stimulering, 
motivering og aktivisering. 
 
Noen studenter påpeker at det vanskeligste stoffet kommer like før undervisningen er slutt, og ber 
om at det kommer tidligere.  Antakelig kan vi rette på dette ved å flytte stoffet fra kap. 10 i Danthine 
og Donaldson, om tilstandsbetingede krav, ut til siste forelesning, siden dette ikke er vanskelig 
matematisk, og heller ikke påkrevd som bakgrunn for noe av det andre som blir forelest. 
 
Eksamensoppgavene dekket tre ulike deler av pensum, med vekt 1/3 på hver.  En student klager over 
at ett av spørsmålene kunne besvares ut fra bare en likning (som var forelest).  Dette er korrekt, men 
temaet dekker tre sider i forelesningsnotatene og to sider sentralt plassert i læreboka.  Spørsmålet er 
ikke så snevert at ikke liknende spørsmål vil kunne bli gitt i framtida. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4510/�
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4510/h09/�

