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At et kapittel er gjennomgått betyr selvsagt ikke at alle underavsnitt er gjennomgått eller 
kommentert. For eksempel har vi  ikke tatt opp «The arguments for restricting trade» på 
forelesningene – dette er stoff dere greit kan lese selv. 
 

 

Kap. 1-2 Nyttig bakgrunn. Ikkje gjennomgått – les sjølv! 

Kap.3: Sentralt stoff. Gains from trade gjennomgått. Se forelesningsnotat for  22.08 

Kap.4-6: Sentralt stoff. Gjennomgått. Forelesningsnotat 29.08 og leseveiledningene til 22.08+ 29.08 
og 05.09.  Se også notatene «Prisoverveltning», «Effektene av stykkkskatt «og «Svart arbeid» 

Kommentar til «Competition», kap.4: Perfect and otherwise» . Under forutsetninger for fullkommen 
konkurranse bør man ta med «full informasjon» og «ingen transaksjonskostnader» også 

 Elastisiteter. Vi har ikke brukt «midtpoint method». Se notatet «Elastisiteter» , foelesningsnotater og 
seminaroppgaver 

Feil på figur 6.8 – se notat om dette under «Diverse notater» 

Kap.7-9 Sentralt stoff. Gjennomgått. Se Forelesninger og Leseveiledninger til 26.09 og 10.10  
 
 
 
Kap. 13-14 Produsenten. Sentralt stoff  
Kap.13: Dette er stoff som har vært gjennomgått men på en litt annen måte enn læreboka på 
noen punkter: (i) På forelesningene har vi sett eksplisitt på sammenheng mellom 
produktfunksjon og kostnadsfunksjon, dvs på sammenhengen mellom gjennomsnitts- og 
marginalproduktivitet og gjennomsnitts- og marginalkostnader. Se notatene «Kostnader og 
produktivitet» og «Produsentens tilpasning». (ii) Figurene i læreboka er ikke helt konsistente: 
Bruk figur 13.5 – det er den samme som vi har brukt på forelesning med u-formet AVC- og 
ATC-kurve.  
 
På forelesningene gikk mye tid til de analytiske problemene – lurt å lese læreboka for å få litt 
mer intuisjon og eksempler! Det ble heller ikke tid til å gjennomgå tilpasning på lang sikt 
(s.278-) – les selv. 
 Kap.14 Her er det godt samsvar mellom forelesninger og læreboka.  
 
Stoffet om lang sikt rakk vi ikke å gjennomgå, det har ikke vært gitt i oppgaver og det er ikke 
sentralt stoff i dette kurset. Les gjennom for å få forståelse av forskjeller på kort og lang sikt. 
 
Kap.18 : Sentralt stoff om arbeidstilbud og –etterspørsel. I kap.18 kommer stoff om 
Arbeidskraftsetterspørsel, som vi gjennomgikk under «Produsentens tilpasning». Se  eget 



notat: «Arbeidskraftsetterspørsel». Tilbud av arbeidstimer gjennomgås ved et eksempel – på 
forelesning har vi sett på budsjettbetingelsen for valg mellom arbeid og fritid. Begge deler er 
like greie presentasjonsformer i dette kurset. Vi rakk ikke gjennomgå «Other factors of 
production» - les selv. 
 
Kap.19-20: Temaene i disse kapitlene har vært gjennomgått på forelesning under 
overskriftene «Fordeling» og «Arbeidsmarked». Se Forelesningsnotater 10.10 og 07.11. 
Forelesningene har tatt opp problemer som er lite berørt i læreboka – og vice versa. Les begge 
deler! Fagforeninger er så å si ikke dekket i læreboka – og det som står er lite oppdatert.  
Siden fagforeninger er viktige i norsk økonomi har vi tatt med mer om det under  
«Arbeidsmarked». Se forelesningsnotat og pensumartikkel av Barth. 
 
Merknad: Læreboka hevder (s.423) at «There is almost no correlation between the income 
of a grandfather and the income of a grandson». Dette utsagnet henviser trolig til tidligere 
studier av Becker som hevdet at  “Aside from families victimized by discrimination… 
[a]lmost all earnings advantages and disadvantages are wiped out in three generations”. Det 
burde vært sagt at dette i beste fall er omstridt: Mange mener Beckers funn bygger på en 
feiltolkning av data, og flere senere studier finner relativt lav mobilitet i USA.  
 


