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ECON 3010 

Vi har fått en henvendelse som går på hvordan oppgaver (særlig til eksamen) bør 
besvares i ECON 3010. Det kan virke som om det er gitt ulike signaler fra 
seminarlederne, men her kommer et forsøk på å bringe noe klarhet: 

• Hvem skriver vi for? Anta at du skriver til en økonom i et department – ikke 
nødvendigvis direkte til politikere. Notatet du skriver inngår i en større 
saksbehandling der et spørsmål skal utredes. 

• Skal vi bruke modeller? Svaret er nærmest ”ja” – vi bruker alltid modeller i en 
eller annen form når vi behandler et problem. Spørsmålet er hvordan denne 
modelltenkningen eller modellbruken skal komme til syne? 
Problemstillingene eller oppgavene vil være av en slik karakter at det vil 
kreves en faglig presisiering – hva består det faglige problemet i – er det for 
eksempel et spørsmål om fravær av effektivitet, eventuelt hva slags 
effektivitetspoblemer er det da tale om. Etter en presisering, vil det være 
fornuftig å gjøre et valg med hensyn hva slags teori/modeller en vil gjøre bruk 
av – denne bruken bør være relevant. 

• Hvor detaljert skal en være? Poenget med dette emnet er å gjøre bruk av 
teori/forståelse på en faglig, relevant måte, der en forklarer sammenhenger i 
figurer eller relasjoner uten å regne for mye. Vil en gjøre bruk av et 
”badekardiagram”, bør kurvene forklares. Vil en gjøre bruk av en 
optimumsbetingelse bør en forklare hva slags avveining en er opptatt av. En 
bør kunne forutsette at leseren av et notat (skrevet på seminar, obligatorisk 
innlevering eller til eksamen) vil beherske fagterminologi, slik at for eksempel 
marginal transformasjonsbrøk (eller MTB) godt kan brukes som 
grensekostnad. En bør bruke det som er relevant uten å henfalle til 
”spissfindige” detaljer. 

• Faktakunnskap – hvor mye skal en kunne? Vi anbefaler å ta med Økonomisk 
Utsyn og Langtidsprogrammet til eksamen siden noe fakta kan hentes fra 
disse publikasjonene. For øvrig vil det ikke bli forutsatt at studentene har 
masse faktakunnskap om mange temaer.  Dersom det er nødvendig, vil slike 
opplysninger bli gitt i oppgaveteksten. 


