
Periodisk sluttevaluering av ECON4620, 17.02.09 v/emneansvarlig Vidar Christiansen. 
 
Gjennom de siste fire årene er dette emnet blitt undervist i følgende semestre: H06 og H08.  
 
Studentsammensetningen av eksamensmeldte studenter H08 var  
SVM2-ECON Samfunnsøkonomi                   7 
SVM2-EDEC                                                   4 
SVM5-ECON Samfunnsøkonomisk analyse 15 
Andre und./eks.meldt med studierett             
Totalt                                                               36 

 10 

 
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra de følgende: 
• Studenter som tok emnet H08, via nettskjema. Av de 36 oppmeldte var det 18 som 

svarte på skjemaet, dvs. 50 prosent.  
 

• Underveisevaluering fra studentene basert på samtale med et studentpanel. 
 

• Studieadministrasjonen. 
 

• Kollegaoverhøring.  
 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen som foreligger på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4620/index.xml 
 
Pensum og konkret undervisningsopplegg framgår av 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4620/h08/ 
 
Kommentar: 
 
Generelt opplever jeg at kurset har gått bra, og at tilbakemeldingene er overveiende positive. 
Ikke minst satte studentene pris på en ekskursjon til Finansdepartementet. Jeg opplevde 
underveisevalueringen og kollegaoverhøringen som konstruktive.  
 
Det viktigste er likevel hva som kan gi grunnlag for forbedringer neste gang.  
 
Jeg merker meg at samtlige som har strøket på de to eksamenene, er studenter i kategorien 
Andre und./eks.meldt med studierett. Det tyder på at de som ikke går på SVM2-ECON, 
SVM2-EDEC og SVM5-ECON, har spesielle problemer knyttet til forkunnskaper, 
eksamensform, hva som forventes, eller lignende. Det bør bringes på det rene om dette er et 
allment problem i flere kurs, og hva som kan gjøres for å informere bedre om forventinger til 
studentene. Det er bare én student som svarer at forkunnskapene var for svake. Et par 
studenter ligger på en arbeidsinnsats klart under det som må forventes (0-7 timer). 
 
Ofte gir svarene lite grunnlag for å vurdere hva grunnen til misnøye egentlig er.  
17% (tre studenter) svarer at “co-ordination between lectures and seminars could be better”.  
Siden ikke alt pensumstoff kan dekkes i forelesningene, blir noe dekket gjennom oppgaver 
basert på at studentene leser pensum uten at stoffet er blitt gjennomgått i forelesningene. 
Muligens er det dette som reflekteres i svaret. 17% mener det er ”not very clear which part of 
the curriculum was required reading” selv om det ble sagt at hele pensum forventes lest, og at 
vektleggingen ellers framgår av innholdet i  undervisningen. 11 prosent mener pensum var 
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”not satisfactory”. I hvilken forstand er uklart, bortsett fra at én mener et bokkapittel var 
”embarassing read”. Liknende uklarheter oppstår i forbindelse med flere spørsmål/svar.  
 
Ellers gis det forskjellige sprikende kommentarer; noen vil ha mer empiri, noen vil ha mer 
praktisk stoff om offentlig sektor i Norge, noen vil ha flere forelesningsnotater på nettet 
(ellers vil det skade studenter som er fraværende mer enn nødvendig), noen vil at tolkninger 
av formelle resultater skal deles ut, mens forelesningene brukes til å snakke om dagens Norge. 
Flere av disse momentene har jeg tidligere vurdert og diskutert med økonomer i 
Finansdepartmentet, som klart gir det råd at relevant teori må læres i studiet, samtidig som det 
faktisk er en del stoff om for eksempel skattesystemet i Norge. En student  vil ha ”more 
detailed exam”, mens en annen liker at spørsmålene ikke var ”too stringent for some personal 
variation”. 
 
Et spesifikt problem som oppsto, skyldtes kombinasjon av lærebok og artikler/bokkapitler i 
pensum. Spesielt ett tema var oppført som stoff som kunne overspringes i læreboka. Dette var 
fordi det var bedre dekket i en artikkel, men enkelte studenter tolket dette som at temaet ikke 
skulle oppfattes som pensum (til tross for gjennomgang i seminarundervisningen).  
 
 
 
 
  


