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Emnet har bare blitt undervist våren 2010. Tidligere var dette et emne ved matematisk institutt, som 
MAT1700, undervist med innleide forelesere. Ved overgangen til Økonomisk institutt har 
undervisningstilbudet blitt tilpasset malen ved økonomisk institutt, som innebærer mer enn en 
halvering i antallet forelesningstimer samt en mindre reduksjon i seminarundervisningen.  

Av 49 studenter oppmeldt til eksamen var 36 fra MAEC-programmet.   

Foreleser var Kjell Arne Brekke, og seminarleder Aanund Hylland. Brekke var emneansvarlig. 

Kommentar: 
Kurset som er på 10 studiepoeng, dekker et pensum som tilsvarer 30 studiepoeng fra andre kurs ved 
Økonomisk institutt. Tanken bak kurset er at en bedre bakgrunn i matematikk skal gjøre det mulig 
rekke over et større pensum. Det sier seg selv om en ikke kan forvente at de skal oppnå samme 
modenhet i forhold til stoffet som studenter som har 30 studiepoeng. Siden to av kursene dette 
dekker (ECON 1210 og ECON 1310) har tre undervisningstimer i uka, og det siste (økonomidelen av 
ECON 2200) har 2 timer i uka, skal forelesningene i ECON 1500 med 2 timer i uka dekke samme stoff 
som eller blir dekket av til sammen 8 timer per uke. Å dekke denne stoffmengden på 2x13 
forelesninger er den største utfordringen i undervisningen av kurset. Foreleser opplevde ikke at han 
klarte å løse dette på en tilfredsstillende måte.  

Pensum: Læreboken for mikro, Strøm og Vislie, som brukes i ECON 2200 fungerte dårlig i dette 
kurset. Den forutsetter grunnleggende kjennskap til mikro, noe studentene ikke har. MAT 1700 har 
tidligere med hell brukt bøker som bygger på samme forutsetning. I dette tilfellet viste det seg å 
være et stort minus. Boken blir byttet til neste gang kurset blir gitt. Studentene sin tilbakemelding 
underbygger dette inntrykket. Nesten alle som kommenterer pensum er misfornøyde med læreboka 
i mikro. Kombinasjonen av Blanchard og Holden sine forelesningsnotater som makropensum, virker 
studentene godt fornøyde med. Det er noen som opplever pensum som altfor omfattende, men det 
er ikke en gjennomgående tilbakemelding. 

Seminarer: Studentene virker her i hovedsak fornøyde. Noen savner flere lette oppgaver med fasit. 
Det vil bli bedre med Varians bok som pensum i mirko. 

Obligatorisk oppgave: Her er det flere som oppfatter mikro-oppgaven som alt for vanskelig, det 
rimer med inntrykkene fra retting av oppgaven. Dette tar vi til etterretning til neste år. 

Eksamen: Mange av studentene har fylt ut skjema før eksamen. Eksamensresultatet tyder på at 
læringsutbyttet var dårligere nå enn på MAT 1700.  20 % strøk, noe som er på nivå med de to siste 
årene som MAT 1700 (18 %).  Av de som sto fikk 25 % A eller B, noe som er ned fra 60 % under MAT 
1700. Mitt inntrykk som kryssretter er også at sensor la velvillige tolkninger av svarene til grunn, 
tilpasset nivået på bunken, forskjellen kan derfor være større enn tallene indikerer. Jeg vurderer ikke 
eksamensoppgaven som vanskeligere enn foregående år. De eksamensbesvarelsene jeg så tyder på 
at fra makro-delen av kurset ikke var vesentlig bedre enn fra mikro, det er derfor ikke grunn til å tro 



at læreboken i mikro var hovedgrunnen til problemene. Snarere er det grunn til å tro at den lavere 
andelen gode resultater skyldes færre forelesningstimer.  

Oppsummering: Læreboken i mikro endres. Ett år kan være et tynt grunnlag for vurdering, men om 
vi får tilsvarende resultater neste semester må en vurdere å utvide timeantallet til 3 timer i uka. For å 
rekke over den store stoffmengden på få timer må undervisningsopplegget må endres noe, blant 
annet med en større innsats i utarbeiding av forelesningsnotater slik at forelesningene kan fokusere 
på det vesentligste. 
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