
 
Periodisk sluttevaluering av ECON3010, 5. oktober 2010 
v/emneansvarlig Jon Vislie 
 
Gjennom de siste fire årene er dette emnet blitt undervist i følgende semestre:  Vår 2010 
 
Studentsammensetningen i inneværende semester var 10 studenter på Bachelor i 
samfunnsøkonomi og 12 studenter fra det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi.  
En student var registrert med studierett – uten at det var spesifisert på hvilket program. 
 
I forbindelse med denne sluttevalueringen er det samlet inn opplysninger 
fra de følgende: 
 

• Studentene som tok emnet i inneværende semester, via nettskjema.  Av de 23 
oppmeldte var det 13 som svarte på skjemaet, dvs. 56,5 prosent. 

• Underveisevaluering fra studentene i inneværende semester. 
• Alle (interne og eksterne) som har deltatt i undervisningen av emnet, dvs.  (navn 

på forelesere og seminarledere som har gitt tilbakemelding) 
• Studieadministrasjonen (gjennomføringstall, frafall, karakterstatistikk) 

 
Undervisningen har fulgt emnebeskrivelsen, som foreligger på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON3010/index.xml  
 
Pensum og konkret undervisningsopplegg framgår av 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON3010/v10/pensumliste.xml  
 
 
Kommentar: 

Etter studentevalueringen å dømme, var dette ”pilot-emnet” vellykket våren 2010. 
Imidlertid er det antakelig riktig å hevde at vi overfor noen av studentene ikke godt nok 
har klart å formidle hva formålet med emnet har vært og er. Det har nok dannet seg en 
oppfatning om at dette emnet er som andre emner; et pensum og et læringsmål. Vi må få 
tydeligere frem at selv om det er et pensum, så er dette av en orienterende og ”berikende” 
karakter, slik bøkene til Frisch og Haavelmo må oppfattes. (I fremtiden bør nok flere 
kapitler være pensum. I tillegg synes jeg også Leif Johansens ”Opptakt til 
sosialøkonomien”, fra 1983 også egner seg godt på dette trinnet – velskrevet, oversiktlig 
og med hentydninger til hva slags problemer faget kan løse. Nils-Henrik mener også at 
artikler fra Journal of Economic Perspectives kan brukes – noen må lete! I tillegg bør 
Utsynet og Perspektivmeldingen fortsatt være pensum.) 
Vi må jobbe for at formålet med emnet kommer tydeligere frem. En måte å få dette 
presisert er at en gjennom emnet skal lære seg å ”gå fra en tydelig teoriverden (med det 
en skal ha lært de fem første semestrene på bachelorprogrammet og de tre første 
semestrene på profesjonsstudiet) over til en verden som per definisjon er utydelig (slik 
også flere av seminaroppgavene bør være) og forsøke å omdanne denne utydeligheten til 
en tydelig og veldefinert problemstilling”. Dersom vi klarer å få formidlet nettopp dette 
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poenget, tror jeg det kan være lettere å lage et enda mer vellykket emne. 
Seminaroppgavene som ble brukt var i stor grad vellykket i så måte, men det kan være 
ønskelig med noe større bredde. 
Når det gjelder gjennomføringen bør vi beholde de to obligatoriske innleveringene. Vi 
bør også få flere av seminardeltakerene aktivisert, for eksempel gjennom en 
opponentordning til hver oppgave, samtidig som seminarleder må gi tydelig 
tilbakemelding om prestasjon, kvalitet etc. 
Flere forelesninger etterlyses, men igjen må formålet vurderes. Nytte-kostnadanalyse 
etterlyses av noen, men det kan gis en innføring via et konkret eksempel om dette slik 
Steinar Strøm gjorde. Vi bør ikke bringe inn nye teoretiske elementer – hensikten er at 
det er nok å bruke det en allerede har lært. Men et par flere anvendelser, presentert i 
forelesninger, slik vi fikk fra Finans og OED, kan kanskje være nyttig. 
Det er bra med 6-timers eksamen, men det er ”uvant” for studentene å skrive så mye tekst 
for hånd. De fleste er blit for vant med bruk av EDB. Vi kan kanskje vurdere 
hjemmeeksamen, med levering på ”Fronter” – med kort frist (offentliggjøring kl. 0900, 
med innlevering kl. 1600).1

 

 Vi kan også legge ”Mappe-evaluering” til grunn for 
karakterfastsettingen som omfatter eksamen (30%), obligatoriske innleveringer (20% på 
hver), seminaroppgave (20 %) og opposisjon (10%). 

                                                 
1 Kort tid fra offentliggjøring til innlevering vil svekke incentiver for noen til å jukse – for 
eksempel finne en eldre student som skriver oppgaven for en. 


