Evaluering av ECON1210 V19
ECON1210 er det første mikroøkonomikurset i samfunnsøkonomistudiet (bachelor og 5-årig
program) og inngår også i flere andre bachelorprogrammer, som Matematikk og Økonomi
(MAEC), Offentlig administrasjon og ledelse, Helseadministrasjon og helseledelse,
Utviklingsstudier og Internasjonale Studier. Studenter på samfunnsøkonomi og MAECstudentene tar kurset om høsten. De fleste fra den andre gruppen tar kurset om våren.
Fra emnesiden «Emnet gir en innføring i mikroøkonomiske grunnbegreper og økonomisk
tankegang. Med utgangspunkt i anvendte problemstillinger gjennomgås enkel markedsteori
og velferdsteori, og enkle resonnementer omkring bedrifters og forbrukeres tilpasning.»..
«Du lærer
 definisjoner av en del sentrale mikroøkonomiske grunnbegreper
 elementær økonomisk analyse, normativ og deskriptiv
 hvordan enkel økonomisk analyse kan brukes til å studere bedrifters og konsumenters
adferd, og hvordan markeder fungerer.
 hvordan analysen kan anvendes på aktuelle problemstillinger, for eksempel omkring
miljø og arbeidsmarked.
 elementær formell modellering, men uten bruk av annen matematikk enn det som
forutsettes kjent fra generell studiekompetanse.»
Beskrivelse av kursets innhold og læringsmål stemmer bra med det som undervises og det vi
forventer til eksamen. Hovedvekten må imidlertid sies å være på markedet – og
problemstillinger knyttet til dette. Produsent- og konsumenttilpasning tar til sammen bare 3
av de 13 forelesningene. Forelesningsplan for H18 er vedlagt.
Undervisningen består av 13 forelesninger à 3 timer, 11 seminarganger à to timer og 2
oppgavesamlinger à 2 timer. Det gis også en obligatorisk oppgave i midten av semesteret.
Besvarelsene rettes av seminarlederne. De som ikke får godkjent får et nytt forsøk. Alle må
ha godkjent besvarelse for å få gå opp til eksamen. Eksamen er tradisjonell 3 timers
skoleeksamen. Besvarelsen leveres elektronisk (Inspera)
Forelesningene er relativt tradisjonelle, med bruk av power-point presentasjoner kombinert
med noe bruk av dokumentkamera. Studentene gis ofte oppgaver i løpet av forelesningene:
De skal ta bruke noen minutter på å løse en oppgave – gjerne i grupper – før oppgaven
gjennomgås. Forelesere på ECON1210 H18 var Tone Ognedal (11 forelesninger) og Tyra
Merker (2 forelesninger). Tone Ognedal var emneansvarlig.
På seminarene har studentene etter tur ansvar for å levere en skriftlig besvarelse på ukens
seminaroppgavesett. Oppgaven gjennomgås på seminaret. Noen ganger løser studentene
oppgaver i grupper på seminaret. Seminarledere H18 var 2 masterstudenter og en ferdig
samfunnsøkonom.
Oppgavesamlinger er samlinger i plenum hvor studentene løser oppgaver og seminarledere
og evt. foreleser går rundt og gir hjelp. Oppgavene gjennomgås etter hvert.
Det skal legges ut løsningsforslag på både seminaroppgaver og oppgavesamlingsoppgaver i
etterkant. Denne ordningen ble først pålagt fra og med V19, men på ECON1210 la vi ut
løsningsforslag allerede H18.

Evalueringen fra H18 tyder på at studentene i hovedsak er fornøyd med kurset og
læringsutbyttet. Merker får skryt for svært grundige og interessante forelesninger på
oversiktlige og informative Power Points. Ognedal får skryt for gode forklaringer og
eksempler, men kritikk for at notatene er uoversiktlig og vanskelig å bruke i ettertid. En del
av notatene ble laget ved undervisning på dokumentkamera ( og noe på Ipad). Stygg
håndskrift, stikkordsform og lite struktur gjorde disse notatene lite egnet til å ta fram i
ettertid. Denne undervisningsformen var ikke vellykket og fra V19 foreligger ferdige slides
til forelesningene. Studentene er jevnt over svært fornøyd med seminarene og
seminarlederne.

Mulige forbedringer: Noen studenter etterlyser mer oversikt fra starten av kurset. Det kan
være uvant for mange å starte med det abstraksjonsnivå som ligger i modellering, selv av den
enkleste sort. Det kan være verdt å bruke noe mer tid på dette. Mange studenter etterlyser
podcast eller andre former for opptak av forelesningene. Vi har foreløpig ikke planer om
podcast eller videoopptak av forelesningene, men er i gang med å legge lyd på power-point
slides der det kan være nyttig. Dette blir da en slags mini-forelesninger.
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