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28.02.2009 

Periodisk sluttevaluering av ECON4925 Resource economics 
 
ved Olav Bjerkholt 
 
Emnet ble før høst 2008 også gitt høst 2006 og høst 2007. 

Av studenter som gikk opp til ordinær eksamen høst 2008 var av i alt 18: 8 fra EDEC, 6 
fra M2-2ECON, 3 fra 5ECON og 2 utvekslingsstudenter (+ ytterligere 1 med studierett). 

All undervisning var ved Olav Bjerkholt. Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen 
som foreligger på kursets webside: 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4925/h08/ 
Der framgår også pensum, undervisningsopplegg, forelesningsnotater mv. 

Opplysninger er samlet inn fra studenter gjennom nettskjema som 11 besvarte og 
gjennom samtaler med studenter under forelesning/seminar og enkeltvis.  

 

• Kurset ble bekjentgjort med Matematikk 2 som krav, mens det burde ha vært 
Matematikk 3. Feilen ble rettet først etter at undervisningen hadde begynt. For 
noen kan feilen ha vært av betydning. Opplegget for kurset ble ikke 
nevneverdig endret som følge av dette og fulgte i hovedsak opplegget fra 2007. 

Noen observasjoner: 

• Karakterresultatene var bemerkelsesverdig svake sammenliknet med 2007: 
ingen A-er, 5 B-er, 8 D-er. De matematiske forutsetningene var tilsynelatende 
klart svakere enn i 2007. 

• Av de som svarte på underveisevalueringen mente 90+% at kursbeskrivelsen 
var i overensstemmelse med læreutbyttet. 73% fant arbeidsmengden ok, 27% 
for mye, 73% oppga å bruke 8 timer eller mer per uke i arbeidsinnsats. En 
overveldende andel fant at eksamen testet forståelse og evne til å anvende 
pensum. Seminarene fikk gjennomgående positiv vurdering, men 46% fant 
oppgavene for vanskelige. 

• Av spesielle merknader ble det nevnt at kurset var lagt på et litt for høyt nivå og 
at det ville være ønskelig med noen flere seminarer. Det ble også klagd på feil 
og ufullkommenheter i forelesningsnotatene, men ytterst få ga tilbakemeldinger 
underveis til tross for skriftlige og muntlig oppfordringer om dette.   

 

Kurset er krevende, men neppe for krevende. Læreboka er ikke ideell, men utførlig 
supplert med forelesningsnotater. Kurset ville forbedres med semesteroppgave og 8 
seminarer istedenfor 6.  

 

Tiltak som bør vurderes:   
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• Finne en lærebok (-er) som svarer mer til de analytiske krav i kurset, evetuelt 
utarbeide kompendium som sammenfatning av forelesningsnotater for 
kjernestoffet i kurset. 

• Innsnevre antall emner. 

• Innskjerpe kravet om Matematikk 3. 

• Styrke gjennomarbeidingen av stoffet gjennom semesteroppgave og eventuelt 
noen flere seminarer. 
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