
PERDIODISK SLUTTEVALUERING AV ECON1410 
 
Dato: 30. oktober 2010 
Ved:  Emneansvarlig Karen Helene Ulltveit-Moe 
 
 
Gjennom de siste fire årene har det blitt undervist i følgende semestre: 
Vår 2010, vår 2009, vår 2008, vår 2007 
 
Studentsammensetningen i inneværende semester fremgår av tabellen under. 11 forskjellige 
studentgrupper tar kurset. Tabellen viser ikke detaljer for alle grupper, kun for de som kan 
ansees som særskilt relevant. Den brede studentsammensetningen blir imidlertid kommentert 
nedenfor. Tabellen viser at den klart dominerende studentgruppen her er fortsatt (ref. forrige 
periodevise emneevaluering) de som tar Internasjonale studier. Denne gruppen hører også 
med til de  med best snitt-karakter. 
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I forbindelse med denne sluttevalueringen har det vært samlet i opplysninger fra de følgende: 
 
• Studenter som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema. Av de 189 oppmeldte på 

kurset var det 52 som svarte på skjemaet, dvs. 28 prosent. 
• Underveisevaluering fra studentene i inneværende semester og fra tidligere semestre.  
• Seminarledere og forelesere som har deltatt i undervisningen av emnet, dvs. undertegnede, 

Andreas Moxnes og tre anonyme seminarledere som har svart på den nettbaserte 
evalueringen. 

• Programansvarlige/adminstrativt ansvarlige for de programmene der emnet inngår som 
obligatorisk emne, dvs. Bachelorprogrammet i internasjonale studier.  

• Studieadminstrasjonen 
 
 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen som foreligger på  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/index.xml. 
 
Pensum og konkret undervisningsopplegg fremgår av  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v10/ 
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Kommentar: 
 
Basert på evalueringsskjemaene sendt inn av studentene dette semesteret og tidligere 
semestere, er det fortsatt delte meninger om emnet og undervisningen. Dette er i tråd med 
inntrykket fra de to tidligere periodevise emneevalueringene av dette kurset. Det er antakelig  
to viktige grunner til at emnet rammes av varierende kritikk: For det første er det stor 
variasjon i bakgrunnskunnskapene, for det andre er det forskjeller i forventningene.  
 
Generelt sett ser studentene ut til å være fornøyd med kurset og dets innhold. Opplegget for 
forelesningene og seminarene ser ut til å fungere, og studenten setter pris på å få 
forelesningsnotatene lagt ut på internett. Men pensum og ambisjoner virker å være krevende 
for endel, og ikke på linje med studentenes forventninger og bakgrunnskunnskaper. Rollen 
som hovedforeleser i et emne, der studentene har svært forskjellige ferdigheter er krevende og 
til dels ganske utilfredsstillende.  
 
Siden 2007 har jeg benyttet en relativt ”anvendt” obligatorisk øvelsesoppgave hvor studentene 
måtte bruke internett og andre kilder for å skaffe seg kunnskap om enkeltvise land og 
regioner. Dette synes mange er positivt, mens andre synes det er svært krevende. Sist semester 
ble det oppdaget at opptil 20 prosent hadde skrevet av kilder som lå åpent på nettet. Det er 
derfor grunn til å reise spørsmål ved om vi skal bruke ressurser på oppgaveretting her, eller 
om ikke de kan kanaliseres til masterprogrammet. 
 
Kurset har et hovedproblem, og det er de sterkt varierende forkunnskapene til studentene. 
Kontaktstudenten understreket at det typisk var slik at samfunnsøkonomi studentene synes at 
det blir for mye repetisjon, mens studenter med annen bakgrunn synes at kurset blir teknisk 
vanskelig. Dette er etter mitt syn en uholdbar situasjon. Vi ender i stor grad med at nesten alle 
er litt misfornøyd, fordi man må velge en mellomløsning hva angår vanskelighetsgrad. 
 
Jeg har tidligere foreslått at kurset gjøres om til et 2000 kurs, og at det forlanges at man har 
forkunnskaper i mikroøkonomi. Dette kan være problematisk idet emne er obligatorisk på 
Internasjonale studier. Et annet alternativ er at vi retter kurset mer mot studentene uten 
økonomisk bakgrunn, og gjør kurset mer populærvitenskapelig. 
 


