
Litt om eksamen i ECON 2915 

 

1. Om flervalgsoppgavene 
 
Som annonsert kan man forvente at om lag halvparten av eksamen høsten 2006 vil bestå 
av flervalgsoppgaver. Slik det har blitt praktisert på quiz og i den obligatoriske oppgava 
vil dette være spørsmål med fire svaralternativer, hvorav bare ett er riktig. Det kan hende 
at andre alternativer ikke er direkte feil, men det vil alltid bare være ett svar som er best. 
På eksamen vil det gis minuspoeng i sensuren ved feil svar, så det vil ikke lønne seg å 
tippe vilt. 
 
Noen av oppgavene som har vært gitt som quiz på seminar har vært oppgaver der det ikke 
er gitt at man har forutsetninger for å kunne svaret. Særlig gjelder dette noen av de mest 
faktaorienterte empiriske oppgavene. Her har det ”vært lov” å ha feil og lov å gjette. 
Denne typen oppgaver vil ikke bli gitt til eksamen.  
 
Dette betyr ikke at det ikke vil gis empiriske oppgaver til eksamen, bare at slike spørsmål 
ikke vil være utformet med like stor vekt på detaljer. Kunnskap om de grunnleggende 
empiriske forhold som er relevante for teoriene vi bruker, er en viktig del av kurset. Dette 
vil reflekteres ved eksamen. 
 

2. Relevansen av eksamensoppgaver i ECON 2910 for ECON 2915 
 
Kurset ECON 2910 hadde stor overlapp med vekstdelen av ECON 2915. Flere av de 
gamle eksamensoppgavene er relevante for ECON 2915. Der er en nyttig oppgave i seg 
selv å forsøke å se hvilke oppgaver som er relevante for vårt kurs, men her følger en kort 
veiledning.  
 
 
Høsten 2003: 
Oppgave 1 er relevant.  
Oppgave 2 er delvis relevant.  
Oppgave 3 er ikke relevant. 
 
Høsten 2004 og 2004 utsatt: 
 
Oppgave 1 er relevant.  
Oppgave 2 er delvis relevant, men vanskelig gitt vårt pensum (en oppgave om samme 
tema, men utformet annerledes kunne vært aktuell). Punktet om naturressurser er ikke 
relevant. 
Oppgave 3 er ikke relevant. 
 



 
 
Vår 2005: 
 
Oppgave 1 er relevant. 
Oppgave 2 er ikke relevant. 
 
 
3. Om eksamensoppgaver i næringsstrukturdelen.  
 
Det foreligger to gamle eksamensoppgaver for 2915. 
Dessuten er det laget et par eksempler på mulige eksamensoppgaver i 
næringsstrukturdelen.  Disse er lagt ut på kursets hjemmeside. 
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