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Årsrapport for bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2005 

 

Etter at bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi ble innført høsten 2003, er det blitt 

gjennomført en rekke evalueringer av programmet. I tillegg til de årlige 

underveisevalueringene av programmet, som ble gjennomført våren 2004 og våren 2005, 

er det blitt gjennomført en evaluering av innpassingsordningene til programmet. Det ble 

også høsten 2004 opprettet en studiekomite ved instituttet som blant annet så på 

sammenhengen mellom de obligatoriske emnene, og om programmet gir studentene den 

nødvendige faglige bredde for videre studier.  

 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet  

 

1.1.Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra programplanen 
 

Det ble fra og med høsten 2005 foretatt endringer i studieprogrammets oppbygging. 

ECON2915 Vekst og næringsstruktur har erstattet ECON2910 Vekst og utvikling. Denne 

endringen ble foretatt blant annet pga. at de obligatoriske samfunnsøkonomiemnene i den 

opprinnelige programplanen ikke ga studentene tilstrekkelig kjennskap til generell 

likevektsanalyse, analyse av næringsstruktur og betydningen av utenrikshandel. 

 

I tillegg ble ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk flyttet 

fra 3. til 5. semester i den anbefalte planen, da studenter og emneansvarlig har pekt på at 

dette emnet med fordel kan flyttes til 5. semester, siden det krever faglig modenhet. 

 

Flere av de obligatoriske samfunnsøkonomiemnene i programmet bygger på hverandre, 

og ved innføringen av programmet, etablerte vi en rekke formelle/absolutte 

forkunnskapskrav for å sikre oss at studentene har tilstrekkelige forkunnskaper før de tar 

videregående emner. Det viste seg at flere studenter, hovedsaklig de som hadde en god 

del utdanning før de begynte på programmet, fikk problemer med progresjonen, pga. de 

absolutte forkunnskapskravene, i og med at flere av emnene ble undervist kun en gang i 

året. Det ble foretatt en gjennomgang av forkunnskapskravene, og noen av kravene endret 

karakter fra absolutte/formelle til anbefalte, samtidig som det ble åpnet for at emner som 

bygger på hverandre, kunne tas i samme semester. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata i FS-rapport 

754.001 og 755.001 (karakterer, stryk, frafall) 
 

Frafall 

Ser man på gjennomføringsfakta for programstudentene (FS 755.001), så utgjør 

studentene som fikk overgangsopptak en god del av de som er registrert med oppstart 

høsten 2003. Overgangsstudentene hadde fullført en god del av utdanningen som kunne 

inngå i bachelorprogrammet før de ble overført til programmet. En del av studentene har 

derfor fullført graden etter få semestre på programmet. 

 

Av de nye studentene som ble tatt opp gjennom Samordna opptak høsten 2003 var det 

138 som var registrert som møtt på bachelorprogrammet høsten 2003, og høsten 2005 var 
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64 av disse registrert til emner innenfor programmet (reg h05 Prog), mens 80 var 

registrert på emner ved UiO (reg h05 UiO). 

(http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2003h.pdf).  
 

Frafallet tilsvarer det andre disiplinære bachelorprogram ved SV har opplevd. Det er 

grunn til å tro at en god del av de studentene som fikk opptak gjennom Samordna opptak 

også har utdanning fra tidligere, som gjør at de fullfører graden før våren 2006. Vi har 

også inntrykk av at en del av programstudentene kun har til hensikt å ta enkeltemner, og 

som melder seg til programmet for å sikre seg studierett til de emnene de ønsker å ta. 

 

For bachelorstudenter som begynte høsten 2004 viser tallene at det er en del frafall, men 

at tallene sammenlignet med andre disiplinære program ved SV ikke skiller seg negativt 

ut. I rapporten 755.001 kommer det fram at 101 av de 131 som startet var registrert med 

bekreftet plan høsten 2005. En annen oversikt fra UiO viser litt andre tall 
(http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2004h.pdf). 

Her var det 135 som var registrert som møtt på bachelorprogrammet høsten 2004, og 

høsten 2005 var 87 av disse semesterregistrert innenfor programmet, mens 95 var 

registrert på emner ved UiO. 

 

Når det gjelder frafall, synes vi det er vanskelig å kommentere tallene. I tillegg til de som 

regelrett slutter å studere, så kan noe av frafallet forklares ved at studenter har utdanning 

fra tidligere, noen studenter bytter til andre program ved UiO, og noen skal kun ta 

enkeltemner. Vi opplever at en del studenter som har begynt på bachelorprogrammet i 

samfunnsøkonomi er interessert i å søke seg til det femårige masterprogrammet i 

samfunnsøkonomi. I tillegg har vi en del studenter fra økonomisk-administrative 

utdanninger fra høgskolesystemet, som kun skal ta ett eller to semestre for å kvalifisere 

seg for opptak til master. 

 

Gjennomføring 

Vi har fått tilsendt en oversikt over studiepoengfordeling for programstudenter. Denne 

oversikten tar utgangspunkt i alle registrerte programstudenter og totalt antall 

studiepoeng. Antall studiepoeng per student for studenter på bachelorprogrammet i 

samfunnsøkonomi (H04: 20.9 og H05: 20.0) er noenlunde i samsvar med de andre 

disiplinære programmene ved SV. Verdt å merke seg er at andelen på 

bachelorprogrammet som kun avlegger 10 studiepoeng på våren er relativt høy. Noe av 

dette skyldes at studentene i 2. semester har ett 20- studiepoengsemne som det er høy 

strykprosent på blant bachelorstudentene (i underkant av 20 % stryk på ECON2200).  

Den høye strykprosenten kan skyldes at det er på dette trinnet i studiet den naturlige 

silingen inntreffer. Denne strykprosenten knytter seg til ordinær eksamen ved slutten av 

vårsemesteret. Til og med dette året har vi, av hensyn til gjennomstrømmingen, arrangert 

en ny eksamen for dem som ikke besto ordinær eksamen, i august. En slik mulighet for 

ny eksamen kan ha hatt betydning for den relativt høye strykprosenten. Ordningen 

opphører fra 2006. 

 

http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2003h.pdf
http://www.admin.uio.no/oepa/budsjett/budsjettinnspill/budsjettinnspill_2006/frafall_nom_start2004h.pdf


 

 3 

1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan 

ble dette fulgt opp?  

 

Underveisevalueringene blant programstudentene viser at de er svært godt fornøyd med 

ECON-emnene de har i første semester (ECON1210 og ECON1310). Ved utforming av 

programmet ble det vektlagt at studentene tilbys emner som skulle gi en god forståelse av 

hovedproblemstillingene i faget. Vi har også satt inn mer undervisningsressurser på disse 

emnene enn de mer videregående emnene. Vi har også fått et inntrykk av at disse emnene 

har bidratt til å øke rekrutteringen til programmet, ved at studenter fra andre programmer 

som har tatt disse emnene, søker seg over til programmene etter å ha tatt disse emnene.  

 

1.4.  Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp?  

 

Studiekomiteen som evaluerte programmet pekte på at programmet ikke dekket alle de 

nødvendige temaer som studenter burde kjenne til etter å ha fullført programmet. Som 

nevnt tidligere, så ble ECON2910 erstattet med ECON2915. 

 

Vi opplever også at forkunnskapene til studentene er mangelfull for noen av de sentrale 

emnene i programmet.  

 

Underveisevalueringer fra studenter, og eksamensresultater fra emnet ECON2200 

Matematikk 1/Mikroøkonomi 1, som studentene tar i 2. semester, viser at flere av 

studentene har svak matematikkbakgrunn når de begynner. Emnet ble arrangert første 

gang våren 2004, og etter evalueringen av emnet dette semesteret, ble det våren 2005 satt 

opp ekstra forelesninger 10 timer per uke i 2 uker for kandidater med svak 

matematikkbakgrunn. Det viste seg at dette tiltaket ble godt mottatt, men fortsatt er 

strykprosenten høy, kanskje for høy, blant studenter på bachelorprogrammet.  

 

Emnet inngår også som obligatorisk emne i det femårige masterprogrammet i samfunns-

økonomi og bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi, og eksamensresultater 

og evalueringer viser klare forskjeller mellom programmene. Mens studentene på det 

femårige programmet klarer seg bra, har studenter på bachelorprogrammet i helseledelse 

og helseøkonomi, i likhet med bachelorstudentene i samfunnsøkonomi, større problemer 

med emnet. Fra bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi har vi fått 

tilbakemelding om at de i sitt innføringsemne i økonomi nå har lagt mer vekt på å 

forberede studenter til overgangen til emnet. Vi vil se nærmere på problemstillingen om 

manglende forkunnskaper for våre bachelorstudenter. 

 

I evalueringen av innpassingspraksis på bachelorprogrammet, ble det avdekket at 

studenter som vi innpasset med økonomisk-administrativ bakgrunn fra høgskolesystemet 

ikke hadde tilstrekkelig forkunnskaper for de emner vi skisserte for denne 

studentgruppen. Vi reviderte derfor våre innpassingsordninger for denne gruppen, slik at 

de må ta flere emner i vårt program enn opprinnelig tenkt. 

 

En tilsvarende problemstilling erfarte vi med samarbeidsavtalen med Høgskolen i Oslo 

for studenter på HiO’s bachelorprogram i økonomi og administrasjon., og som skal ta 
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videregående emner i samfunnsøkonomi i UiO. Emnene de skulle ta ble for vanskelige 

med de forkunnskapene de hadde fra HiO. Denne avtalen er nå endret ved at de tar litt 

andre emner ved UiO, og at det anbefales at studentene fra HiO tar flere 

forkunnskapsemner ved HiO før de tar emner ved UiO. 

 

 

1.5. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av 

studiekvalitet? Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? 
 

Vi har vært opptatt av helheten i programmet og gjennomstrømming. Fremover vil vi 

søke å gjennomføre forbedringer; særlig på læringsmiljøsiden og når det gjelder 

studentenes evne til å presentere problemstillinger både skriftlig og muntlig.  

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 

 

Et mål må være å få ressurser til tiltak som gjør studentene bedre i stand til både muntlig 

og skriftlig, til å presentere faglige problemer i debatter etc.  

 

 

 

Blindern, 30. september 2005 

 

 

 

Jon Vislie 

Programleder 

 


