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Periodisk sluttevaluering av ECON 5300 Advanced Macroeconomic 
Theory 1/6 2010 ved emneansvarlig Asbjørn Rødseth 
 

Emnet ble gitt for første gang høsten 2009. 

Ti studenter fulgte kurset, ni gikk opp til og bestod eksamen. Av de 10 var 6 doktorgradsstudenter, 
tre masterstudenter og en annen med studierett. Sistnevnte gikk ikke opp til eksamen.  

I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger fra: 

• Studentene som deltok dels via nettskjema og dels via samtaler med emneansvarlig. Fem 
studenter (50 %) svarte på nettskjemaet.  

• Alle som deltok i undrevisningen og sensur med unntak av Kaiji Chen og Åsa Rosen, som hver 
hadde noen få forelesninger.   

• Studieadministrasjonen (statistikk) 

Undervisningen fulgte undervisningsplanen som var lagt ved starten av semesteret. Pensum og 
konkret undervisningsopplegg framgår av semestersiden 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON5300/h09/. 

Vurdering: 

Emnet hadde to ferdighetsmål: 

• Reading the newest and most advanced research literature in macroeconomics. 
• Applying tools of dynamic analysis in research 

Det første ble prøvd ved at deltakerne presenterte ferske artikkelutkast fra NBERs og CEPRs serier i 
to grupper.  Inntrykket var at dette var en vellykket prøveform og at læringsmålet på dette området 
var oppnådd.  Det andre ferdighetsmålet skulle sammen med kunnskapsmålene prøves ved en åpen-
bok eksamen.  Resultatene på denne prøven varierte sterkt, og var for flere på grensen av det 
akseptable. Graden av måloppnåelse var alt i alt klart mindre enn ønskelig.  

ECON 4310 og ECON 4410 var alternative forkunnskapskrav for emnet. I realiteten var det en stor 
fordel å ha ECON 4310. Denne ble forsterket ved at det på området  ”Real business cycles” i praksis 
ble hundre prosent overlapp mellom 5300 og 4310. Forskjellene i forkunnskaper var imidlertid ikke 
den viktigste årsaken til problemene med å nå målene.  

Undertegnede ble pålagt en vanskelig oppgave med oppgitt tema, oppgitt pensumlitteratur (ikke lest 
før) og kort tid til forberedelser.  (De andre foreleserne fikk i større grad velge tema og litteratur 
selv).  Det tok tid å finne ut av hva studentene egentlig skulle lære av pensumlitteraturen.  
Øvelsesoppgaver kom for sent på plass og ble ofte for vanskelige. (Oppgavene i den ene læreboken 
som hadde slike, viste seg ofte å være lite egnet). Pensumlitteraturen hadde et høyt 
abstraksjonsnivå. I forhold til å lære matematiske metoder hadde den for få eksempler.  
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Behandlingen av substansielle spørsmål var ofte vel knapp, slik at det var vanskelig å se veien til 
anvendelser.  Dette bidro til at både oppgavegiving og oppgaveløsning ble vanskelig. På noen 
områder var progresjonen liten i forhold til 4310 når det gjelder substans.  

Studentene gir klart uttrykk for at seminarene fungerte for dårlig. Lærebøkene blir karakterisert som 
passe vanskelige, mens det var delte meninger om kvaliteten på pensumlitteraturen.  

Det blir opplevd som vanskelig at emnet for noen gir 15 studiepoeng, for andre 10 uten at det er en 
systematisk forskjell i relevante bakgrunnskunnskaper for de to gruppene.  

Det er et klart potensial for å forbedre kurset uten å endre hovedinnholdet. Pensum bør utvides med 
flere eksempler og anvendelser.  Til gjengjeld kan kanskje antall temaer kuttes litt. Flere og bedre 
øvelsesoppgaver må utarbeides. Seminarundervisningen bør begynne tidlig i semesteret.   

Dersom karakterskalaen bestått / ikke bestått fortsatt skulle benyttes, ville det være aktuelt å endre 
innholdet i mappen slik at innleveringsoppgaver erstattet åpen-bok- eksamen.  Når det nå er bestemt 
at det skal være graderte karakterer, er det imidlertid mer som taler for å holde på ordningen med 
en skriftlig prøve. Presentasjonene av arbeidsnotater fra NBER og CEPR gav en ekstra læringseffekt i 
forhold til å bli kjent med forskningsfronten og bør beholdes.  
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