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Forord
Skrevet av Ådne Cappelen

Er vår økonomiutdanning adekvat for å forstå og analysere tidsaktuelle
problemer? Det er temaet for denne publikasjonen. En måte å tenke omkring
et så omfattende tema på er å starte med et liknende spørsmål i en annen
historisk sammenheng. Ble økonomer utdannet for det 20. århundret? I andre
del av 1800-tallet var J. S. Mills «Principles of Political Economy» den sentrale
læreboka i økonomi. Siste utgave kom i 1871 like før Mill døde. Gradvis overtok
A. Marshalls «Principles of Economics» rollen som standardverket (førsteutgaven
kom i 1890). Marshall var en «marginalist» og mye av det økonomer lærer
om tilbuds- og etterspørselskurver som skiftes for å analysere endringer i
markedsaktørenes tilpasninger, stammer fra ham (selv om mange andre bidro).
Det var i stor grad Marshall som økonomene hadde i «verktøykassa» da de
skulle analysere hvordan økonomien fungerte for hundre år siden. Det var
dette verktøyet også J.M. Keynes var lært opp i, men som han konkluderte
med ikke var en tilstrekkelig utdanning for det 20-århundret da depresjonen
slo inn på 1930-tallet.
P.A. Samuelsons «Economics» fra 1948 ble den dominerende læreboka i
økonomi i flere tiår og kom i mange utgaver - etter hvert med W. Nordhaus som
medforfatter. Boka var mindre preget av en vanlig marshalliansk framstilling
enn det som var vanlig på den tiden og representerte derfor et brudd med
tidligere framstillinger av økonomi. Mer vekt ble lagt på nasjonalregnskap
og keynesiansk makroteori. Samuelson ble angrepet for å være kommunist
av amerikansk høyreside delvis som følge av hans moderat intervensjonistiske
holdninger til økonomisk politikk. Jeg tror det er rimelig å si at de fleste
økonomer mente at med Samuelsons bok - og liknende bøker som kom utover
i etterkrigstiden – var økonomene endelig godt utdannet for å forstå det
20-århundres problemer.
Med studentbevegelsen på 1960-tallet kom det imidlertid en kritikk av
«mainstream» eller syntesen mellom Keynes og Marshall som på sett og vis
boka til Samuelson representerte. Studentbevegelsen som vokste seg sterk
ville ha mer om Marx. Et uttrykk for dette er M. Linders bok «Anti-Samuelson»
fra 1974 (engelsk kortversjon fra 1977). I en kritisk anmeldelse av denne boka
sa en kjent amerikansk økonom at boka er «unfair» overfor Samuelson, men
er «.. a useful antidote to the apolitical and ahistorical narrawness of modern
mainstream economics.»
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Dette synspunktet fra anmelderen av Linders
bok vil leseren møte igjen flere steder i denne
publikasjonen. Vi kan kalle det et ønske om
mer pluralisme i økonomiutdanningen på
bekostning av hva vi kan kalle instrumentalisme
- det å kunne håndtere teknikker av
“ Få år etter ble verden rystet
matematisk og statistisk karakter. Pluralisme
kan grovt sett anta to former. Det ene er å
av et økonomisk jordskjelv –
bli «tvunget» til å studere ulike tilnærminger,
finanskrisen - som spredde
skoler eller disipliner i faget og ikke bare den
seg til økonomifaget. Denne
som oppfattes som den dominerende. Da kan
erfaringen er fremdeles et viktig
man lære seg hvordan en bestemt tilnærming
til økonomifaget kan bli, eller er blitt, kritisert
referansepunkt for dagens
fra ulike akademiske ståsteder, eller hvordan
kritikk av overleverte doktriner.
ulike fagretninger bruker kunnskap på ulike
Finanskrisen viste at dagens
måter. Det er et krav til økonomiutdanningen
jeg støtter fullt ut. Etter min mening er dette
økonomiutdanning fortsatt er
likevel ikke tilstrekkelig i økonomiutdanningen.
mangelfull.”
Økonomer må også kunne noen teknikker
godt. Det gjelder enten de skal arbeide videre
i akademia, eller arbeide i privat og offentlig
forvaltning. Den andre måten å tolke ønsket
om pluralisme er via integrasjon av ulike elementer i faget. Samuelsons syntese mellom nyklassisk
mikroteori og keynesiansk makroteori er et eksempel på denne formen for integrasjon.
Men 1970-tallet så ikke bare en kritikk av Samuelsons syntese fra studentbevegelsen. Det kom
også kritikk fra ny-klassisk hold som argumenterte med at mikrofundamentet ikke var tilstrekkelig
– syntesen var uholdbar. Man burde i stedet bygge på den nyklassiske generelle likevektsteorien
og lage en mikrobasert makroteori. Utover på 1980-tallet skulle dette bli den dominerende
skolen i økonomifaget og særlig innen akademia. Da ledende forskere oppsummerte faget
helt i begynnelsen av det 21. århundret, mente mange av dem at kunnskapene økonomene
trengte nå var tilstede i tilstrekkelig monn – økonomene ble utdannet for det 21. århundret.
Få år etter ble verden rystet av et økonomisk jordskjelv – finanskrisen - som spredde seg til
økonomifaget. Denne erfaringen er fremdeles et viktig referansepunkt for dagens kritikk av
overleverte doktriner. Finanskrisen viste at dagens økonomiutdanning fortsatt er mangelfull.
Det pussige med det såkalte mikrofundamentet til ny-klassisk makroteori var at dette fundamentet
var i ferd med å bli erstattet av mer teoretisk orienterte forskere; informasjonsøkonomi og
forhandlings- og spillteori er stikkord her. Ved Økonomisk institutt i Oslo var noen slike nyere
retninger godt representert innenfor arbeidsmarkedsteori og empirisk forskning. Dette kom etter
hvert til å spille en betydelig rolle i undervisning, forskning, og for å rettlede politikkutforming,
noe som gjorde at ny-klassisk makro i mindre grad preget fagets utvikling i Norge enn mange
andre steder. Ikke desto mindre kom amerikansk inspirert makroteori i form av såkalte DSGEmodeller til å spille en rolle også i Norge, og i sentralbanken kastet man vrak på veletablert
kunnskap til fordel for denne nye retningen. Forslag om en slik endring av modeller lå også til
grunn for diskusjonen om forskningsinnretningen i SSB for en tid siden, men der ble utfallet et
annet. For studentene er det rimelig å kreve at undervisningen gir dem faglig ballast til å kunne
ta del i og forstå slike faglige disputter.
Vår mangelfulle evne til å forstå og regulere finanssektoren har likevel preget utviklingen i nyere
norsk økonomisk historie før finanskrisen i 2008. Da man deregulerte kredittmarkedene i Norge
på 1980-tallet endte det med at de store forretningsbankene gikk konkurs og staten overtok. Da
finanskrisen rammet Norge i høsten 2008 var både banker og staten bedre rustet til å motvirke
symptomene. Var det bare flaks, eller tror vi at det delvis også skyldes bedre kunnskap? Hvis
vi tror det siste, betyr det vel at vi har lært av historien. Da bør økonomisk historie være noe
økonomer lærer så vel som hvordan man kan lære av historien.
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INTRODUKSJON
Utdanner vi økonomer
for det 21. århundre?

råd, setter økonomenes begrepsbruk,
logikk og argumenter et sterkt preg
på debatten. Slik formes samfunnet av
den rådende økonomiske tenkemåten.

Vi lever i en verden i stadig forandring.
På slutten av det 20. århundre var
verdensøkonomien kjennetegnet av
teknologisk framskritt og vekst, men
også økende ulikhet, global oppvarming
og rask ødeleggelse av naturen. Hva
som vil kjennetegne økonomien i det
21. århundre er fortsatt uvisst. Det
som er sikkert er at utfordringene er
store, og at dette er en av grunnene
til at mange unge mennesker velger
å studere samfunnsøkonomi i dag.
De vil forstå økonomiske trender og
sammenhenger, og de vil være med å
forme framtiden.

Likevel mener mange at økonomifaget,
slik det undervises ved anerkjente
universiteter og høyskoler, ikke holder
tritt med utviklingen i den virkelige
økonomien. Studentene lærer for
lite om det økonomiske systemet og
hvordan det fungerer. Isteden drilles
de i formaliserte modeller. Pensum
og undervisning holder ikke tritt
med utviklingen i forskningen, og
reflekterer i liten grad det mangfoldet
av teorier som finnes innenfor
økonomifaget. Professor i økonomi,
Wendy Carlin, skriver: We impose a
curriculum that is increasingly remote
from what economists now know, and
more distant still from the pressing
problems that drew our students to
economics in the first place (Carlin,
17.11.13).

Å studere samfunnsøkonomi øker
sannsynligheten for at du vil få være
med å styre samfunnsutviklingen.
Økonomenes metoder og analyser
påvirker samfunnet gjennom flere
kanaler. Siden etterkrigstiden har
samfunnsøkonomene spilt en viktig
rolle i byråkratiet. Stadig flere økonomer
utnevnes til medlemmer, og særlig
ledere, av offentlige utredningsutvalg
(Christensen, 2017; Christensen, 2018).
Store offentlige prosjekter må nesten
alltid gjennom en samfunnsøkonomisk
analyse før politikerne fatter vedtak.
Selv om økonomer ofte klager på at
vedtakene går på tvers av deres faglige

Denne rapporten stiller spørsmålet
“Utdanner vi økonomer for det
21. århundret?” For å svare på
dette spørsmålet undersøker vi hva
studentene skal lære, basert på emneog programbeskrivelser, og hva de
testes i, basert på eksamensoppgaver.
Vi undersøker grunnutdanningen i
samfunnsøkonomi, som tilbys ved fem
universiteter: UiB, UiO, UiT, NMBU og
NTNU. Vi har valgt å konsentrere oss
om bachelorgraden, både fordi det
er de mest formative studieårene, og
fordi det er langt flere som tar emner
i samfunnsøkonomi på bachelornivå
enn på høyere grad.
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Vi finner at undervisningen langt på
vei legger vekt på å lære studentene
å operere modeller, og gir dem
lite tid og plass til å utvikle evnen
til selvstendig og kritisk refleksjon.
Tekniske ferdigheter i matematikk,
statistikk og modelløsing har høyeste
prioritet. Dette går på bekostning
av kunnskap om økonomisk politikk,
institusjoner, historie og utviklingstrekk
i den virkelige verden, samt kjennskap
til økonomifagets utvikling og det
mangfoldet av økonomiske teorier
som finnes.

“Studentene lærer for
lite om det økonomiske
systemet og hvordan det
fungerer. Isteden drilles de i
formaliserte modeller.”

Videre finner vi at nyklassisk teori har
en dominerende posisjon ved de
største universitetene. Likevel er det
ingen emne- eller programbeskrivelser
som bruker begrepet ‘nyklassisk teori’,
til tross for at det er denne teoretiske
tilnærmingen
studentene
lærer.
Dermed synliggjøres det ikke at den
nyklassiske er én tradisjon blant flere.
Dette kan se ut som faglig ensretting,
og at en ikke anser alternative teorier
som en del av økonomifaget. En annen
tolkning av hvorfor det ikke nevnes
hvilken økonomisk teori det undervises
i, er at disiplinen ikke anser det som
relevant informasjon. Dette er i så fall
problematisk, for valget av teori former
vårt verdenssyn lik måten et par briller
endrer måten en ser på. Som Albert
Einstein en gang sa, er det “teorien
som avgjør hva som kan observeres”.

studenter i samfunnsøkonomi eller
praktiserende økonomer. Rapporten er
dermed et innspill innenfra i samtalen
om hvordan vi kan forbedre og
berike utdanningen. Vi håper den kan
komme til nytte for både studenter og
forelesere, yrkesøkonomer og andre
som vil forstå mer av den økonomiske
debatten.
Denne studien er den første av sitt
slag i Norge, men skriver seg inn i
en større internasjonal dugnad der
studentorganisasjoner gjennomfører
systematiske
evalueringer
av
økonomiutdanningen. Slike analyser
har blitt gjennomført av studenter i
blant annet Storbritannia, Frankrike,
Nederland
og
Danmark.
Den
kvantitative analysen er basert på et
sett kriterier inspirert av, og utarbeidet
sammen med, vårt internasjonale
fellesskap av studenter for pluralisme
i økonomifaget. Det foregår viktig
fagdebatt innenfor økonomifaget, og
vi vil med dette bringe debatten til
Norge.

Vi mener at for å kunne se framtidens
løsninger, tenke nytt og bidra til faglig
utvikling må studentene utvikle en kritisk
tilnærming til eget fag. Derfor er det
behov for et større mangfold av teorier
og perspektiver i økonomiutdanningen,
slik at studentene ikke lærer bare ett
tankesett og en type verktøy til bruk i
alle sammenhenger. Det finnes ingen
one size fits all i økonomisk teori.
Vår studie er først og fremst ment som
et verktøy for å forbedre pensum og
undervisning i samfunnsøkonomi.
Forfatterne av denne rapporten er
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modeller vil ofte ha et pedagogisk
formål, som å belyse en bestemt
mekanisme
eller
problemstilling.
Store økonomiske modeller basert
på statistiske data, kan brukes til å
analysere virkningene av ulike typer
politikk, eventuelt predikere framtidig
utvikling. For eksempel brukes AD-ASmodellen pedagogisk til å analysere
mekanismer i makroøkonomien, mens
KVARTS er en av de store modellene
som brukes i Finansdepartementet
for å analysere og predikere
makroøkonomisk utvikling på kort og
mellomlang sikt.

BEGREPER
I denne rapporten dukker det opp en del
begreper som brukes og forstås på forskjellig
vis i faglige diskusjoner. Under følger en
redegjørelse av hva som menes med noen
av de sentrale begrepene slik de brukes i
denne rapporten. Begrepene er ikke satt opp
alfabetisk, men slik at man kan lese fra start til
slutt.

Økonomer regner seg ofte som enten
mikro- eller makroøkonomer. Skillet
mellom disse fagretningene har vært
gjennomgående i økonomisk teori,
forskning og undervisning siden andre
verdenskrig. Mikroøkonomi dreier
seg i første rekke om produsenter og
forbrukere, og hvordan pris og kvantum
fastsettes i markedet under ulike
forutsetninger og konkurranseformer.
Makroøkonomi
dreier
seg
om
økonomien som helhet og tar for
seg størrelser som arbeidsledighet,
inflasjon,
rente,
utenrikshandel,
valutakurser og økonomisk vekst.
Modeller
er
tankebygninger
vi
mennesker bruker for å forenkle og
forstå en komplisert virkelighet. Det
som kjennetegner økonomifaget, er at
modellene er matematisk formulert ved
hjelp av likningssett eller diagrammer.
Økonomisk teori har blitt stadig mer
matematisk og formalistisk etter
andre verdenskrig (Blaug, 2003). Både
mikroøkonomi og makroøkonomi er
preget av teoretiske modeller. Enkle
11

En
ganske
stor
del
av
økonomiutdanningen går med til
å lære den typen matematikk som
trengs for å sette opp og løse
teoretiske modeller. I tillegg blir
det lagt stor vekt på undervisning
i økonometri, som er metoder for
statistisk undersøkelse av økonomiske
sammenhenger.
Økonometri
brukes blant annet til å sette tall på
sammenhengene i makroøkonomiske
modeller. Man kan for eksempel
bruke regresjonsanalyse for å beregne
marginal konsumtilbøyelighet (det vil
si hvor mye av hver krone som går til
økt konsum ved en inntektsøkning)
som er et viktig parameter i mange
makromodeller.
Modeller er basert på teorier, selv
om disse teoriene ofte ikke beskrives
eksplisitt. Ofte blir merkelappen
mainstream brukt om de teorier og
modeller som dominerer økonomifaget.
Det vil si at det utgjør pensum
ved de anerkjente universitetene,
og dominerer de store, for det
meste amerikanske, tidsskriftene.
Mainstream teori rommer stort sett
alt av mikro- og makroøkonomi og
økonometri som undervises ved

lærestedene og forskningen som
publiseres i tidsskriftene. Nye faggrener
som atferdsøkonomi regnes også som
en del av mainstream.
Mange bruker også begrepet nyklassisk
teori for å betegne mainstream, mens
andre bruker nyklassisk teori som en
snevrere betegnelse for konvensjonell
mikro- og makroøkonomi. Innenfor
makroøkonomi
rommer
begrepet
nyklassisk teori både nykeynesiansk
teori og det som noe forvirrende kalles
ny-klassisk makroøkonomi (new classical
macroeconomics) - som altså ikke er det
samme som nyklassisk teori.
Det finnes flere definisjoner på
mainstream teori. Vi baserer oss på
Eliassen (2016, s.12) som definerer
mainstream
økonomi
ved
tre
kjennetegn. For det første kjennetegnes
mainstream ved formalisme: økonomisk
analyse bør ikles matematisk form.
Der tidligere økonomer som Keynes
brukte språk, sentreres analysene
i mainstream økonomi i dag rundt
matematiske formuleringer. For det
andre
kjennetegnes
mainstream
teori
ved
likevekt:
økonomiske
analyser bør ta utgangspunkt i å finne
likevektsløsninger. Likevekt innebærer
for eksempel at tilbud og etterspørsel er
i balanse. Det økonomiske systemet er
ikke nødvendigvis i likevekt til enhver tid,
men det beveger seg mot en balanse.
Det tredje kjennetegnet ved mainstream
økonomisk teori er metodologisk
individualisme: økonomiske fenomener
bør forklares med utgangspunkt i
individuelle aktørers atferd. Man
studerer
ikke
samspillet
mellom
aktørene, men hvordan de handler hver
for seg. En individuell aktør kan her være
en enkeltperson eller en gruppe som
oppfattes som en entitet, for eksempel
en bedrift eller et land.
Nyklassisk teori i sin enkleste form
bygger på rasjonelle og uavhengige
individer som maksimerer nytte ut fra
gitte preferanser, og bedrifter som

“Det finnes et mangfold
av akademiske skoler og
tradisjoner som ser samfunnet
fra ulike perspektiver.”

maksimerer profitt ut fra gitt teknologi.
Modellene er likevektsmodeller hvor
pris og kvantum fastsettes av tilbud og
etterspørsel (Arnsperger & Varoufakis,
2006; Weintraub, i.d.). Nyklassisk teori
rommer også mer kompliserte modeller
og teorier som rommer forskjellige
konkurranseformer
(for
eksempel
monopol og oligopol). For en grei
oversikt over hvordan denne teorien har
utviklet seg og hvordan den blir definert
av ulike fagpersoner, se Boerger (2016).
Eliassen (2016) gir også en kort oversikt
over teorien, og dessuten en kritikk.
Heterodoks
økonomi
er
en
samlebetegnelse på teorier som ikke
inngår i mainstream, og som i all
hovedsak ikke undervises ved de store
lærestedene. Det finnes et mangfold av
akademiske skoler og tradisjoner som
ser samfunnet fra ulike perspektiver.
Noen legger vekt på makt, og på kjønn,
andre på institusjoners betydning og
karakter, på økonomiens avhengighet
av naturen eller på økonomiske teoriers
ideologiske forankring.
Det de har til felles er at de tar for seg
dimensjoner som ikke i tilstrekkelig
grad fanges opp i mainstream teori,
dette fordi det handler om forholdet
mellom individer, fordi det bygger på
kaos eller dyp usikkerhet, eller fordi
det tar for seg en kvalitativ dimensjon
som ikke uttrykkes best i matematisk
form. Noen eksempler på heterodokse
skoler er institusjonell økonomi, postkeynesianisme, østerriksk økonomi,
feministisk økonomi, marxistisk økonomi
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“Pluralitet betyr mangfold,
altså “mer enn én”, og
pluralisme vil si at man ønsker
et mangfold av teorier og
metoder i undervisningen.
Målet er å fremme intellektuell
debatt og kritisk tenkning”

og økologisk økonomi. For en oversikt
over de ulike skolene og tradisjonene
som finnes i økonomifaget anbefaler vi
nettsiden Exploring Economics (i.d) og
Rethinking Economics Norge (i.d.) sine
temasider.
Heterodokse
økonomer
er
ikke
nødvendigvis enige seg imellom, men
er langt på vei samstemt i sin kritikk av
økonomifagets mainstream. Kritikken
gjelder i hovedsak den matematiske
formalismen og vekten som blir lagt
på statiske likevektsanalyser. I tillegg
kritiseres mainstream for sin manglende
åpenhet for alternative tilnærminger, og
for at den nyklassiske tilnærmingen selv
mangler rot i virkeligheten.
Pluralisme er det motsatte av ensretting
(monisme). Pluralitet betyr mangfold,
altså “mer enn én”, og pluralisme vil si
at man ønsker et mangfold av teorier
og metoder i undervisningen (og/
eller forskningen). Målet er å fremme
intellektuell debatt og kritisk tenkning,
slik at studentene lærer å ta stilling til
hvilken teori de mener er best egnet.
Dette er tradisjonell praksis i alle andre
samfunnsvitenskaper, men altså ikke
innenfor samfunnsøkonomi. Mainstreamutdanningen i økonomi er relativt
ensartet, med teorier og modeller som
stort sett harmonerer med hverandre.
Det finnes selvfølgelig unntak her også,
altså pluralistiske økonomiutdanninger,
men foreløpig ingen i Norge. Promoting
Economic Pluralism (i.d.) jobber for tiden
med å lage en internasjonal oversikt
over slike universiteter.
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Det er på tide å
lære om de sosiale
relasjonene bak
markedskrysset.
Forvent mer av
økonomistudiet

rethinkingeconomicsnorge.com
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Å TENKE SOM
EN ØKONOM
I dette kapittelet setter vi
bakteppe for diskusjonen
rundt dagens økonomifag
og –undervisning. Det er mye
man kunne kommet inn på,
og dette er ingen fullstendig
redegjørelse, men snarere en
oppsummering fra Rethinking
Economics sitt perspektiv. Vi
vil kort presentere fagkritikken
og den internasjonale
studentbevegelsen vi er en
del av. Deretter redegjør vi
også –om enn noe overfladiskfor noen overordnede trekk
i økonomifagets historiske
utvikling.

ØKONOMIKRITIKK I VINDEN
Med finanskrisen i 2008 og den
påfølgende økonomiske nedgangen
våknet den offentlige debatten om
økonomifaget og dets rolle i samfunnet.
Hvorfor var økonomene så lite forberedt
på at en slik krise kunne oppstå? Var
det et tilfeldig uhell, eller avslørte det
en grunnleggende blindhet? Kledde
dronning Elizabeth økonomene i
virkeligheten nakne da hun spurte
akademikere ved London School of
Economics: Why did no one notice it?
(Pierce, 05.11.2008).
Plutselig var kritikken av økonomifaget
på alles lepper, til og med OECDs.
I 2012 lanserte den innflytelsesrike
samarbeidsorganisasjonen for verdens
rikeste land notatet New Approaches to
Economic Challenges, hvor de peker på et

behov for nytenkning i økonomifaget for
å møte utfordringene i det 21. århundre.
I forordet skriver generalsekretær Angel
Gurria at “The idea of a growth model
with a single general equilibrium has
been challenged.” (OECD, 2012) Kort
sagt fungerte finanskrisen som en
katalysator for økonomikritikken.
Studentene så også til økonomifaget
i tiden etter krisen for å forstå mer av
det som skjedde. Mange ble overrasket
over å se at finanskrisen i liten grad
fant veien inn i forelesningssalene. Det
finnes naturligvis unntak, men nyklassisk
teori gir generelt sett liten innsikt i
mekanismene som forårsaket krisen.
Derimot finnes det heterodokse teorier
som fokuserer på krisemekanismer.
Hyman Minskys teori om finansiell
ustabilitet er et populært eksempel.
I denne modellen er ikke disse
fenomenene noe unormalt, men snarere
en naturlig del av økonomien. Stabilitet
og vekst fører til overoptimisme, privat
gjeldsoppbygging og risikotaking. Det
er altså interne, sosial-psykologiske
mekanismer som forårsaker bobler og
krasj i økonomien.
Dette står i kontrast til nyklassisk teori
der man til enhver tid beveger seg
mot likevekt, altså må krasj og krise
modelleres som eksogene, uforutsigbare
sjokk. I standard makroøkonomiske
modeller brukes finans- og pengepolitikk
til finjustering av aktiviteten i økonomien,
ikke til å møte kriser og sammenbrudd.
Som
reaksjon
på
utilstrekkelige
forklaringer dukket det opp mange
studentinitiativ etter krisen. I Storbritannia
markerte flere studentforeninger seg,
blant annet Post-Crash Economics
Society i Manchester som senere skulle
bli Rethinking Economics. I Frankrike
og Tyskland fantes det allerede
nettverk for pluralisme i økonomifaget.
I 2000 gjennomførte en fransk gruppe
(Pour un Enseignement Pluraliste
dans le Supérieur en Économie) en
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underskriftskampanje for en mer
virkelighetsnær økonomiutdanning,
og inspirert av dette oppropet ble det
i 2003 dannet et nettverk (Netzwerk
Plurale Ökonomik) for pluralisme i
Tyskland (Proctor, 2019).
Det var likevel etter krisen at denne
bevegelsen virkelig ble internasjonal.
I 2014 ble det dannet en internasjonal
allianse av 65 studentinitiativ i 30
ulike land, under navnet International
Student Initiative for Pluralism in
Economics (ISIPE). Kort tid etter
lanserte ISIPE et åpent brev for en
pluralistisk økonomiutdanning, med
krav om økt mangfold i økonomifaget,
både når det gjelder teori, metode
og tverrfaglighet. Argumentet er at
mangel på intellektuelt mangfold
ikke bare begrenser undervisning og
forskning, men at «det begrenser vår
evne til å møte de flerdimensjonale
utfordringene i det 21. århundre – fra
finansiell stabilitet til matsikkerhet og
klimaendringer.» (ISIPE, 2014) I dag er
Rethinking Economics sammen med
liknende studentforeninger verden
over medlem av ISIPE.
Men kritikken av økonomifaget startet
ikke med finanskrisen. Debattene
om premisser og antakelser innenfor
nyklassisk økonomisk teori er mange
og lange. Heterodokse økonomer har
lenge kritisert faget for ensretting,
men kritikken kommer også innenfra.
Mange
“mainstream”-økonomer
mener også at faget har gått for langt
i retning av forenklede forutsetninger
og matematisk formalisme. Paul
Krugman formulerer denne kritikken
slik: As I see it, the economics
profession went astray because
economists, as a group, mistook
beauty, clad in impressive-looking
mathematics, for truth (Krugman,
02.09.2009).
Denne teksten er ikke ment som
en kritikk av nyklassisk økonomi
som sådan, og går derfor ikke

“the economics profession went
astray because economists,
as a group, mistook beauty,
clad in impressive-looking
mathematics, for truth”
- Paul Krugman

inn i detaljene. For en kortfattet
oppsummering av denne kritikken
anbefaler vi Roman Eliassens bok Hysj,
vi regner (2016). Likevel, kort sagt kan
disse debattene sies å handle om hva
som er – eller skal være – kjernen i
økonomifaget. Derfor skal vi i det
følgende redegjøre for noen trender i
økonomifagets utvikling.
ØKONOMIFAGETS HISTORISKE
UTVIKLING
Hva definerer samfunnsøkonomi som
fagfelt? Umiddelbart vil nok de fleste
anta at faget studerer det økonomiske
systemet. Økonomer forventes å
forstå bank og finans, produksjon og
forbruk, samt de store økonomiske
institusjonene. Man ser for seg at å
studere samfunnsøkonomi er å lære
om økonomien, og i begynnelsen av
fagets utvikling var det slik.
Fra de klassiske økonomene, og
fram til midten av 1900-tallet, ble
økonomifaget kjennetegnet av dets
studieobjekt. Økonomer som Smith,
Ricardo, Marx, Sombart, Veblen,
Keynes og Schumpeter hadde svært
ulike teoretiske perspektiver, men
delte alle et ønske om å beskrive
og forstå det økonomiske systemet.
Siden dette systemet er så komplekst
kunne en nærme seg det gjennomulike
teorier og metoder.
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Det fantes altså et mangfold av
teoretiske
og
metodologiske
tilnærminger, og denne pluralismen
fortsatte frem mot andre verdenskrig
(Sent, 2006). Blant disse parallelt
eksisterende skolene finner vi røttene
til mange av dagens heterodokse
teoriretninger.
I mangfoldet av metodologisk og
teoretisk tenkning etablerte det seg
en ny retning innenfor økonomifaget,
som vi i dag kjenner som nyklassisk
økonomi. Denne teoretiske skolen
kan spores tilbake til 1870-årene
og økonomer som Alfred Marshall,
William Stanley Jevons, Leon Walras,
og Knut Wicksell. Det er vanlig å knytte
denne akademiske tradisjonen til den
marginalistiske revolusjonen, hvor man
forsøkte å gjøre økonomifaget til en
vitenskap inspirert av fremskritt i den
mekaniske fysikken (Weintraub, 2003).
Den nyklassiske tilnærmingen ble
etter hvert dominerende. Marginale
tilpasninger inviterer til å formulere
matematiske løsninger, slik at den
marginalistiske revolusjonen også ble
en “formalistisk revolusjon” (Blaug,
2003). Her blir faget i større og større
grad sentrert rundt matematiske
aksiomer framfor det skrevne ord.
Innenfor denne retningen dannet det
seg en annen forståelse av hva som
skulle definere økonomifaget. Den
kanskje mest kjente definisjonen av
nyklassisk økonomisk teori ble gitt av
den britiske økonomen Lionel Robbins
(1932): Economics is the science
which studies human behavior as a
relationship between ends and scarce
means, which have alternative uses (s.
15). Her defineres faget som en studie
av ressursallokering, noe som plasserer
konseptet “alternativkostnad” i fagets
kjerne. Gradvis etablerer det seg en
oppfatning av at økonomifaget er
en metode, som enkelt sagt består
i at isolerte individer avveier nytte

og kostnader i søken etter optimale
tilpasninger. Dette er eksemplifisert i
en lærebok av Gaute Torsvik (2010),
hvor han slår fast at samfunnsøkonomi
er en metode. Metoden er basert på
rasjonelle, maksimerende aktører og
likevektsløsninger, og kan brukes på
mange andre samfunnsområder enn
på det økonomiske systemet. Slike
modeller gjør det mulig å definere
løsninger som gir en effektiv bruk av
samfunnets ressurser, når ressursene
er gitt.
Økonomifaget har gått fra å være
studiet av økonomien, til langt
på vei å bli en metodologisk
tilnærming. Denne utviklingen fant
sted i etterkrigstiden og ble spesielt
toneangivende i USA. Backhouse
(2002) beskriver det slik: Field after
field came to be based on rigorous
rational-choice foundations.
Gary Becker (1976) er et ofte brukt
eksempel på denne tilnærmingen
til faget. Han skriver: The combined
assumptions
of
maximizing
behaviour, market equilibrium and
stable preferences used relentlessly
and unflinchingly form the heart of
the economic approach, as I see
it (s. 5). Her er faget gått over til å
bli en spesifikk tilnærming. Denne
tilnærmingen er også helt i tråd med
definisjonen av nyklassisk økonomisk
teori (se kapittel 2, Begreper).

“Økonomifaget har
altså gått fra å være
studiet av økonomien,
til langt på vei å bli
en metodologisk
tilnærming.”
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UTVIKLINGEN I NORGE
Den internasjonale utviklingen i
økonomifaget gjenspeiles også i
Norge. Det var først i etterkrigstiden
at økonomi fikk den status faget har
i dag. Det første studieprogrammet
i økonomi i Norge ble opprettet i
1905 og ledet fram til statsøkonomisk
eksamen (UiO, i.d.). Faget hadde en
beskjeden status og førte ikke til en
fullverdig embetseksamen (Bergh,
1984). Økonomi hadde ikke eget
institutt, men lå under juridisk fakultet.
Lavkonjunkturen på 30-tallet førte med
seg et dårlig rykte for sosialøkonomi,
samtidig gjorde økonomenes politiske
rolle at faget ikke ble oppfattet som en
vitenskap.
I tiårene som fulgte skulle faget
imidlertid få en styrket rolle i samfunnet,
og opparbeide seg en vitenskapelig
status det ikke hadde hatt tidligere.
Sosialøkonomisk institutt så dagens lys
i 1932 som følge av at Ragnar Frisch
fikk støtte fra Rockefeller Foundation
(Lindqvist,
2007).Undervisningen
fortsatte å ligge under jusen fram
til 1963 da økonomistudiet forlot
jusen og gikk inn som del av det
nyopprettede samfunnsvitenskapelige
fakultet. Det var også i etterkrigstiden
at økonomene fikk en avgjørende
posisjon i utviklingen av økonomisk
politikk.
Denne utviklingen hadde sterk
sammenheng med at faget endret
seg betraktelig i 30-årene med
Ragnar Frisch (Berg, 1984). Frisch var
økonomen som brakte den tidstypiske
matematisk formalistiske og logiskpositivistiske retningen inn i det
norske fagmiljøet. Han mente at den
nye «sosialøkonomien måtte utformes
i et presist matematisk språk» (Berg,
1984, s. 160). Hans argument er at
siden virkeligheten i sin uendelige
kompleksitet er nærmest umulig å
forstå, behøver vi enkle modeller som
veileder tanken. Dette gir opphav

“Ble
overenstemmelse
med virkeligheten
skjøvet til side, til
fordel for elegante
matematiske
formuleringer?”

til det noen kaller Oslo-skolen, som
adopterte en matematisk metodisk
tilnærming til økonomifaget.
Frisch beskriver det slik da han
foreleste i 1928-29: I vor tanke skaper
vi en liten modellverden for oss selv.
En modellverden som ikke er mer
komplisert enn at vi kan overskue den.
Og som er konstruert slik at den gir faste
holdepunkter for tanken. Og så tar vi
for oss å studere den lille modellverden
i stedet for den virkelige verden. Dette
lille trick er det som konstituerer den
rasjonale forskningsmetode (referert
av Unni Munkebye og Peter B. Helgeby,
Oslo 1929, gjengitt i Berg, s. 156).
Spørsmålet er om modellfokuset med
tiden fikk forrang, foran forståelse av
virkeligheten. Ble overenstemmelse
med virkeligheten skjøvet til side,
til fordel for elegante matematiske
formuleringer?
Økonomistudiet har gradvis forandret
seg med den matematiske vendingen
igangsatt av Frisch. Pensumlister
fra noen tiår tilbake inneholder mer
økonomisk historie, institusjonell teori
og utredninger i aktuelle temaer for
norsk økonomisk utvikling. Det var
også et større obligatorisk pensum i
statistikk. Pensum ble etterhvert mer og
mer fokusert på renspikket økonomisk
teori. En annen utviklingstrend i
økonomiutdanningen er innrykket av
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amerikanske lærebøker, som kan ses
som en del av internasjonaliseringen
av økonomiutdanningen. Mens mange
av pensumbøkene på 70-tallet ble
skrevet av norske økonomer, er det i
dag amerikanskproduserte lærebøker
som dominerer grunnutdanningen i
samfunnsøkonomi (Lindman, 2018).
Å TENKE SOM EN ØKONOM
Det finnes altså to grunnleggende
forskjellige syn på økonomifaget. Det
ene fastholder at samfunnsøkonomi
defineres av sitt studieobjekt, mens
det andre at det er en metode. Begge
definisjonene byr på sine problemer.
Det økonomiske systemet er innvevd
i samfunnet. Det er ikke helt enkelt
å trekke opp grensene, og dermed
heller ikke lett å definere hva slags
kunnskap og metoder en god økonom
bør beherske. Defineres faget derimot
som en metode, blir svaret enkelt
og greit at kjennskap til metoden er
nøkkelen til å beherske faget. Da blir
spørsmålet hvor sannsynlig det er at
akkurat denne metoden er best egnet
til å beskrive økonomiske fenomener i
all sin kompleksitet og sitt mangfold.
De som definerer samfunnsøkonomi
som et felt, altså at faget defineres
av sitt studieobjekt, baserer seg ofte
på en versjon av Karl Polanyi (1957)
sin definisjon av substantivisme: The
substantive concept is based on
the empirical economy, defined as
an instituted process of interaction
between man and his environment,
which results in a continuous supply of
want-satisfying material means.
Det brukes også andre definisjoner,
men de fleste fokuserer på materielle
produksjonsprosesser i samfunnet.
Verktøyene som brukes, varierer
og metodene kan inkludere alt fra
etnografiske studier til arbeid med
matematisk kompleksitet, mens det
teoretiske rammeverket kan være
alt fra marxistisk til østerriksk. En slik
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tilnærming til økonomifaget består i
å søke forståelse av det økonomiske
systemet. For å oppnå dette kan
man bruke de verktøy man finner
hensiktsmessig –også metoder fra
nyklassisk økonomi.
På den andre siden er de som definerer
økonomifaget som en metode, og ser
faget som en spesifikk måte å tenke
på. Da blir det mulig å forklare hva det
er å tenke som en økonom. (Becker,
Walstad & Watts, 1994; Tieleman, m.fl.
2018). Selv om ikke alle akademiske
økonomer vil skrive under på Robbins’
definisjon fra 1932, er undervisningen
dominert av modeller og metoder som
i prinsippet kan brukes over alt. Det
gjelder nyklassisk økonomi, men også
nyere fagretninger som spillteori og
atferdsøkonomi.
Diskusjonen om økonomifaget er
derfor en diskusjon om hvordan
faget skal defineres. Når Rethinking
Economics tar til orde for mer
pluralisme i undervisningen er det
fordi vi mener studiet i dag har blitt
for fokusert på å lære studentene
én spesifikk teori og et snevert sett
med tilhørende metoder som kreves
for å anvende akkurat denne familien
av modeller. Denne tilnærmingen til
økonomifaget sier ofte at økonomi er
en måte å tenke på. Studenten skal
lære «å tenke som en økonom». Vi
mener studenten først og fremst skal
lære å lære å tenke. Dagens studenter
bør lære seg å tenke som en nyklassisk
økonom, men også å tenke kritisk
og selvstendig for å tilnærme seg
kunnskap om verden, gjennom å lære
flere økonomiske skoler (Eliassen, m.fl.,
2015).

for det 21. århundrets utfordringer?
(Masteroppgave). Ås: NMBU. Hentet fra:
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/
handle/11250/2585259
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STUDENTBEVEGELSE
FOR PLURALISME I
ØKONOMIFAGET
I dette kapittelet viser vi
til andre, lignende studier
som ser på innholdet i
økonomiutdanningen.
Metodikken vi bruker i
denne rapporten er inspirert
av tidligere studier, og
er del av en internasjonal
dugnad som undersøker hva
økonomistudentene faktisk
lærer, for å legge til rette for
en samtale om hva de bør
lære.
Det finnes mye akademisk
litteratur
om
kvaliteten
på
økonomiutdanningen
innenfor
det
etablerte
faget. Det eksisterer egne
tidsskrifter for emnet, og
det publiseres også artikler
om
økonomiutdanningen
i
generelle
økonomitidsskrifter. Denne
litteraturen
fokuserer
imidlertid mest på hvordan
man kan utvikle og forbedre
læringsprosessen innenfor
gitte læremål og ikke på
hvorvidt
utdanningen
representerer faglig bredde
(Algood, m.fl., 2015). Denne
forskningen vurderer altså
stort sett ikke innholdet i
utdanningen.
I dette vakuumet har det
blitt utført en rekke andre

“Studentene lærer teorier og
modeller i et vakuum, uten å
bli klar over hvor disse kommer
fra, eller hvordan økonomien og
dens institusjoner har utviklet seg
over tid.”

studier som ser grundigere
på innhold og pensum,
spesielt i grunnutdanningen.
Denne litteraturen diskuterer
typisk fagets historie og
utvikling,
samt
hvilken
rolle økonomifaget spiller i
samfunnet (Proctor, 2019).
Som tidligere nevnt lanserte
ISIPE i 2014 et åpent brev
som oppfordret til økt
teoretisk,
metodologisk
og tverrfaglig pluralisme i
økonomiutdanningen (ISIPE,
2014). Siden har det blitt
utført en rekke studier av
studentorganisasjoner og –
grupper.
Felles for disse studiene
er at de dokumenterer hva
bachelorprogrammene
i
samfunnsøkonomi
inneholder,
og
hvordan
24

studentene testes. De finner
at studentene presenteres
nesten
utelukkende
for
nyklassisk
økonomisk
teori, og metodefag som
matematikk og statistikk. En
gjennomgående observasjon
er at utdanningen er lite
forankret i økonomisk historie
og idéhistorie. Studentene
lærer teorier og modeller i et
vakuum, uten å bli klar over
hvor disse kommer fra, eller
hvordan økonomien og dens
institusjoner har utviklet seg
over tid.
Fokuset på modellbruk og
matematisk formalisme synes
altså å gå på bekostning av
kunnskapen om hvordan
det økonomiske systemet
faktisk fungerer. I tillegg
får studentene lite trening i

kritisk tenkning.
STUDENTSTUDIER
De fleste studiene har blitt utført
av studenter, men noen har også
blitt støttet av etablerte økonomer.
I 2014 utarbeidet The Cambridge
Society for Economics Pluralism
(CSEP) en spørreundersøkelse som
viste at studentene ønsket en mer
virkelighetsnær undervisning og et
mer tverrfaglig studietilbud. Studien
fant også at studentene selv syntes de
hadde blitt dårligere til å tenke kritisk i
løpet av økonomistudiet (CSEP, 2014).

“Faglig uenighet og kritikk
er stort sett fraværende i
pensumlitteraturen.”

de at økonomistudiet i all hovedsak
består av mikro-, og makroøkonomi,
matematikk og statistikk (heretter kalt
MMM-kjernen). De konkluderer med
at pensum er dominert av nyklassisk
økonomisk teori, og at det ikke gjør
studentene i tilstrekkelig stand til å
løse utfordringene i den virkelige
verden. “Det at refleksive tilnærminger
er nesten fraværende, og kvasidominansen av kvantitative metoder
og standard mikro- og makroøkonomi
kombinert med mangel på teoretisk,
metodologisk og faglig pluralisme,
har gjort oss intellektuelt frustrert og
yrkesmessig hjelpeløse.” (Jattenau,
2014, s. 393. Vår oversettelse).

Samtidig publiserte The Post-Crash
Economics Society (PCES) i Manchester
en rapport hvor de konkluderer med
at økonomiutdanningen er for ensidig
og lite selvkritisk, og dermed brøt
med universitetets egne retningslinjer
for utdanning på lavere nivå (PCES,
2014). Direktør i Bank of England, Andy
Haldane, stilte seg bak rapportens
konklusjoner.
Earle m.fl. (2017) utvidet PCES-studien
til 174 bacheloremner ved syv britiske
universiteter, og publiserte resultatene
i boka The Econocracy. Her bruker
forfatterne
emnebeskrivelser
og
eksamensoppgaver til å studere hva
studentene faktisk lærer i løpet av
studiet. Haldane skriver i forordet at
«Faget er for smalt i sitt tekniske fokus,
og samtidig for bredt i sin innflytelse.
Dette siste betyr at faget får større
vekt enn innsikten tilsier, og at for mye
makt ligger hos teknokratene som
utformer modellene» (Earle m.fl., 2017.
Vår oversettelse).

Fauser og Kaskel (2016) bygger
videre på metoden brukt av PEPS,
og ser på bachelorutdanningene ved
54 tyske universiteter. De finner at
økonomisk historie og refleksive fag
som vitenskapsteori utgjør en svært
liten del av utdanningen, men at
programmene inkluderer en relativt
høy andel frie emner. De finner at
økonomisk teori, matematikk og
statistikk (“MMM-kjernen”) til sammen
utgjør om lag to tredjedeler av
utdanningen. Forfatterne undersøker
også om det i tillegg til de obligatoriske
kvantitative emnene blir tilbudt emner
i kvalitativ metode. Det ble ikke funnet
noen obligatoriske emner i kvalitativ
metode, og under en tredjedel av

Den franske studentforeningen Pour
un Enseignement Pluralist dans le
Supérieur de l’Économie (PEPS)
gjennomførte i 2014 en undersøkelse
av
bachelorprogrammene
i
samfunnsøkonomi ved å kartlegge
emnetitler ved 54 franske universiteter.
I likhet med de britiske studiene finner
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programmene tilbyr minst ett valgfritt
emne av denne typen.
ISIPE publiserte i 2016 en internasjonalt
sammenlignende studie av 347
bachelorprogrammer i økonomi, fra
Frankrike, Chile, Israel, Brasil, Portugal,
Spania, Danmark, Mexico, Tyrkia,
Argentina, Italia, Tyskland og Uruguay.
Denne studien bruker også PEPSmetoden, og finner at kjernefagene
(MMM) dominerer utdanningen med vel
40 prosent av studietiden internasjonalt.
Læreplanene er svært like i oppbygning
og innhold, med vekt på mikroøkonomi
(9 prosent), makroøkonomi (11 prosent)
samt matematikk og statistikk (ca. 20
prosent). Reflekterende emner som
økonomisk historie, vitenskapsfilosofi
og idéhistorie utgjør i gjennomsnitt ca.
6 prosent til sammen (Jattenau, 2017).
En neste milepæl i denne internasjonale
dugnaden er rapporten “Thinking like
an economist?” som ble publisert i
2018. Her undersøker en gruppe fra
Rethinking Economics Nederland om
økonomiutdanningen
“forbereder
framtidige
økonomer
på
den
ledende rollen de vil få i samfunnet.”
Forfatterne har undersøkt alle de 325
emnene som tilbys ved nederlandske
bachelorprogrammer.
Også
her
finner man at studiet er dominert av
nyklassisk teori; hele 86 prosent av all
teoretisk undervisning er nyklassisk.
Faglig uenighet og kritikk er stort sett
fraværende i pensumlitteraturen. De
finner også at abstrakt teori dominerer
på bekostning av kunnskap om
økonomisk historie og økonomien i
den virkelige verden.
Forfatterne mener at økonomistudiet
i bunn og grunn er strukturert til
fordel for de som skal ta en PhD
i samfunnsøkonomi, som primært
baserer seg på «MMM–kjernen». Dette
på tross av at det er en forsvinnende
liten andel av studentene som fortsetter
langs en akademisk karrierevei. Faktisk
går minst 97 prosent av studentene

ut i næringslivet, offentlig sektor, i
media og så videre. Slutningen er at
samfunnet vil være bedre tjent med
at disse har god kunnskap om det
faktiske økonomiske systemet og
et bredt utvalg av tilnærminger og
verktøy for å forstå sammenhenger. I
stedet prioriterer lærestedene gjentatt
drilling i formaliserte modeller slik at
studentene skal lære å tenke på én
bestemt måte: De skal lære å tenke
som en økonom. Konklusjonen er at
dagens utdanning er lagt opp for de
tre prosentene, og ikke de 97 som
skal ut og tjene samfunnet, dermed er
økonomiutdanningen feilslått.
I Danmark er det nylig utført en studie
som bruker samme metodikk som
i Storbritannia og Nederland –som
også ligger til grunn for vår analyse av
økonomiutdanningene i Norge. Den ser
på alle danske universiteter der det tilbys
samfunnsøkonomi.
Gjennomgangen
omfatter
emnebeskrivelser,
vurderingsformer og hva slags spørsmål
som blir stilt ved skriftlige eksamener.
Hele 77 prosent av alle emner ender i
en skriftlig eksamen. Forfatterne finner
her at svært få emnebeskrivelser viser
antydninger til teoretisk pluralisme
– ved enten å nevne teorihistorie,
heterodokse skoler, eller ved å nevne
begrepet “nyklassisk teori”. Studentene
blir stort sett ikke gjort kjent med at
de bare lærer én bestemt teoriretning.
Nyklassisk økonomi “...får dermed et
slør av videnskabelighed fordi den står
uanfægtet hen.”
I likhet med studiene fra andre
land finner de at de danske
bachelorutdanningene er dominert av
“MMM-kjernen”, som utgjør om lag
70 prosent av bachelorgraden målt i
studiepoeng (ECTS). Om lag 72 prosent
av eksamensspørsmålene går ut på å
operere en modell, mens kun 22 prosent
fordrer at studenten beskriver en teori
eller et begrep. Bare 1,6 prosent krever
studentens individuelle evaluering av
en teori eller problemstilling. Videre er
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hele 86 prosent av emnene i analysen
basert på én lærebok, og i bare 11
prosent av fagene består pensum av
mer enn fem kilder. Med bakgrunn
i dette konkluderer studien med at
det er et for ensidig fokus på MMMkjernen, mens kritisk refleksjon, historisk
kontekst og dybdekunnskaper om det
økonomiske systemet ikke vektlegges i
dagens bachelorutdanninger.
OPPSUMMERING
Kort oppsummert er kritikken fra
disse
studentstudiene
trefoldig.
For det første må undervisningen
kobles til virkeligheten. Dernest må
undervisningen introdusere studentene
for mer enn én teoretisk skole. I det
minste, vil noen si, bør undervisningen
definere seg selv innenfor en akademisk
tradisjon og nevne at det finnes andre
tilnærminger. Til sist etterlyses rom og
oppfordring til kritisk refleksjon. Evnen
til å tenke kritisk er en forutsetning for at
studentene skal kunne løse framtidens
utfordringer, det er derfor det viktigste
utbyttet en utdanning kan gi.
Vår rapport føyer seg inn i denne rekken
av studentstudier, og er en del av den
internasjonale
studentbevegelsen
for pluralisme i økonomifaget. Den
virkelige verden må tilbake inn i
forelesningssalene, studentene må
oppfordres til kritisk tenkning og
fagkritikk, og de bør presenteres for det
mangfoldet av teorier og tradisjoner
som finnes.
Se kapittel 2 Begreper for en definisjon
av pluralisme. Vi går ikke inn på hvordan
teoretisk pluralisme kan realiseres i
utdanningen her, men kommer tilbake
til dette i kapittel 6 Veien videre.
ANDRE STUDIER
Institute for New Economic Thinking
(INET) satte i 2011 ned en komité
for å identifisere problemer med
økonomiutdanningene i USA og

“I det minste, vil noen
si, bør undervisningen
definere seg selv innenfor
en akademisk tradisjon og
nevne at det finnes andre
tilnærminger.”
Storbritannia (INET, 2011). Komiteen,
ledet av Robert Skidelsky, undersøkte
struktur og innhold i de tolv øverst
rangerte
bachelorprogrammene
i
Storbritannia, og utdanningen ved seks
ledende økonomiske institutter i USA.
Konklusjonen var at studiet domineres
av nyklassisk teori, og at de ulike
universitetene ofte bruker de samme
lærebøkene.
Komiteen
fant
også
at
alle
studieprogrammene følger samme
struktur: obligatoriske emner i mikro-,
makroøkonomi
og
matematikk
(“MMM-kjernen”) samt kvantitative
emner de første to årene, og
deretter et tredje år med valgfrie
emner. Emnene innen mikroøkonomi
vektlegger typisk matematikk, mens
makroøkonomiemnene
vektlegger
mer politikk og samfunn. Det finnes
så å si ingen obligatoriske kvalitative
elementer.
Videre
fant
de
at
studieprogrammene ikke prioriterer
tverrfaglighet
eller
historiske
perspektiver (Wigstrom, 2011).
Samme år som PEPS-Economie lanserte
sin første studie, kom en rapport fra
det franske utdanningsdepartementet
som finner at økonomistudentene
i liten grad var forberedt på sine
framtidige roller i samfunnet. De mente
at utdanningen burde ha sterkere fokus
på, og erkjennelse av, den virkelige
verden (Hautcoeur, 2014).
I Norge kom det en evaluering av
kvaliteten i den norske utdanningen i
samfunnsøkonom fra Nasjonalt organ for
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kvalitet i utdanningen (NOKUT). Rapporten
som ble utgitt i 2018 ser på strategiske
planer for utvikling av faget “i en periode
med omfattende diskusjoner om kvaliteten
på økonomiutdanningen, på bakgrunn av
det store økonomiske tilbakeslaget”, og tar
for seg bachelor-, master-, og PhD-grader
ved fem norske universiteter: NMBU, NTNU,
UiB, UiO og UiT.
Den overordnede vurderingen er positiv,
men de kritiserer at Norge ikke har fulgt
opp Bologna-prinsippene, som blant annet
sier at bachelorgraden skal være bred, ikke
for spesialisert. Bachelorstudentene bør
ikke bare lære økonomisk teori, men også
andre samfunnsfag, historie eller psykologi.
Dessuten etterlyser de mer bedriftsøkonomi
og atferdsøkonomi, for å supplere
konvensjonell økonomisk teori. Panelet går
ikke lengre enn dette i å foreslå økt mangfold
i undervisningen, og gir ingen referanser til
andre teoretiske skoler eller metodologier.
Anbefalingene om mer bedriftsøkonomi og
atferdsøkonomi kan likevel forstås som et
ønske om mer virkelighetsnære tilnærminger
i tillegg til ren teori. Vi ser fellestrekk
med kritikken fra de tidligere nevnte
studentinitiativene: mangelen på bredde.
Den ensidige vekten på økonomiske teorier
og modeller anses som begrensende, og
det etterlyses innslag av historie og andre
samfunnsfag.
Panelet mener også at Norge ikke følger
opp sine ambisjoner om internasjonalisering.
Lærestedene
bør
søke
internasjonal
akkreditering, undervisning bør skje på
engelsk, og programmene bør standardiseres
i tråd med internasjonal praksis. Dette
forslaget - om økt internasjonalisering og
standardisering - kan gjøre det norske
fagmiljøet mer attraktivt for utenlandske
studenter og forelesere, samtidig som det
kan gå på bekostning av faglig fokus på
problemstillinger som er spesifikke for det
norske samfunnet. Internasjonalisering kan
altså stå i motsetning til ønsket om større
bredde.

28

REFERANSER

fra:
http://www.rethinkeconomics.
org/wp - content /uploads/2017/03/
Economics-Education-and-Unlearning.
pdf

Algood, S., Walstad, W.B., and Siegfried,
J.J. (2015). Research on Teaching
Economics to Undergraduates. Journal
of Economic Litterature, 53(2), 285325. Hentet fra: http://www.jstor.org/
stable/24433983

Jattenau, A. (2014). The case for
Pluralism: what French undergraduate
economics teaching is all about
and how it can be improved. The
International Journal of Pluralism and
Economics Education, Vol. 5, No. 4,
2014. Hentet fra: https://pepseco.files.
wordpress.com/2015/05/peps-thecase-for-pluralism-ijpee-2014.pdf

International Student Initiative for
Pluralism in Economics (2014). An
international student call for pluralism
in economics. Hentet fra: http://www.
isipe.net/open-letter
Earle, J., Moran, C. and Ward-Perkins,
Z. (2017). The Econocracy: the perils
of leaving economics to the experts.
Manchester: Manchester University
Press.

Jattenau, A. (2017). Micro, Macro,
Maths: Is that all? An International
Study on Economics Bachelor Curricula.
Working Paper presented at FMM
Conference 2017 Berlin. International
Student Initiative for Pluralism in
Economics. Hentet fra: https://www.
boeckler.de/pdf/v_2017_11_10_egerer.
pdf

The Cambridge Society for Economic
Pluralism (2014). CSEP Survey of
Economics Students: Is it Time for
Change at Cambridge? Hentet fra:
https://issuu.com/rethinkeconomics/
docs/cambridge_curriculum_review_
report_

Fauser, H. and Kaskel, M. (2016). Pluralism
in economics teaching in Germany
-evidence from a new dataset. Hentet
fra:
https://www.researchgate.net/
publication/342554253_Pluralism_in_
economics_teaching_in_Germany_-_
evidence_from_a_new_dataset

Hautcoeur, P.-C. (2014). L’avenir des
sciences économique à l’Université
en France. Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Hentet fra: https://
c ac he.me dia.ens eignement s up recherche.gouv.fr/file/Formations _
e t _ d i p l o m e s /0 5/1/ R a p p o r t _
Hautcoeur2014_328051.pdf

Proctor, J. C. (01.03.2019). Mapping
Pluralist Research: An overview of
research within the student movement
for pluralism in economics. Oikos
International. Hentet fra: https://
oikos-international.org/wp-content/
uploads/2019/03/Mapping-PluralistResearch-Final.pdf

Tieleman, J., De Muijnck, S., Kavelaars,
M. og Ostermeijer, F. (2018). Thinking
like an economist? A Quantitative
Analysis of Bachelor Curricula in
the Netherlands Hentet fra: http://
w w w.r e t hi n k i ng e co no mic s .nl /
uploads/5/3/2/2/53228883/thinking_
like_an_economist.pdf

Wigstrom, C.W. (2011). A survey of
undergraduate economics programmes
in the UK. INET UK Economics
Curriculum Committee (ECC). Hentet
fra:
https://www.ineteconomics.
org/uploads /downloads /exis ting _
undergrad_econ_curriculum_UK.pdf

The Post-Crash Economics Society
(2014). Economics, Education and
Unlearning. Economics Education at
the University of Manchester. Hentet
29

og
biovitenskapelige
universitet
(NMBU). Lindman evaluerer totalt 56
emner i sin masteroppgave, og det
er denne evalueringen vår analyse er
bygget på.

METODE

PROGRAM- OG EMNEBESKRIVELSER
Beskrivelsene av studieprogrammer
og emner ved norske universiteter
er offentlig tilgjengelige tekster.
Tekstene
oppsummerer
hva
studenten forventes å lære i løpet av
et studieprogram eller emne.

Her redegjør vi for hvordan analysen er
gjennomført og hvor datagrunnlaget
er hentet fra. Analysegrunnlaget er fra
Lindman (2018), som gir en mer detaljert
diskusjon av hvilke valg og avveiinger
som er gjort. Resultatene presenteres i
neste kapittel.

KATEGORISEING AV EMNER
Programbeskrivelsene
brukes
til
å
kartlegge
oppbygging
og
fagkomposisjon.
Vi
vurderer
fagkomposisjonen
av
utdanningsløpene for å sammenligne
innholdet i programmene ved de ulike
lærestedene. Det vil si, vi kategoriserer
emnene inn i underdisipliner, inkludert
mikro- og makroøkonomi, metodefag
som statistikk og matematikk, i
tillegg til mer spesifikke emner som
bedriftsøkonomi og finans. I tråd
med Jatteau (2016) er kjernefagene
i samfunnsøkonomi definert som
mikro- og makroøkonomi, matematikk
for økonomer og statistiske metoder
(inkludert
økonometri).
Denne
metodologien er brukt i studier av
økonomiutdanningen i mange andre
land.

Datagrunnlaget for den empiriske
analysen er hentet fra Liv Anna
Lindman (2018) sin masteroppgave
i samfunnsøkonomi, levert ved
NMBU. Studien tar for seg alle
landets
bachelorprogrammer
i
samfunnsøkonomi,
og
tar
utgangspunkt i de obligatoriske
emnene.
Analysegrunnlaget
er
hovedsakelig
(1)
programog
emnebeskrivelser,
og
(2)
eksamensoppgaver
og
sensorveiledninger for studieåret
2017/2018. Det har blitt lagt vekt
på å bruke emnebeskrivelser og
eksamensoppgaver
fra
samme
semester.

For de fleste emnene fremgår det
tydelig i navnet hvilken kategori
emnene tilhører, mens i andre tilfeller
har vi brukt emnebeskrivelsen til
å kategorisere emnet riktig. For
eksempel tilbyr flere av lærestedene
‘Introduksjon til samfunnsøkonomi’
i første semester, som tar for seg
både mikro- og makroøkonomi. I slike
tilfeller er emnet fordelt likt mellom
de passende kategoriene.

I
Norge
eksisterer
det
ti
utdanningsinstitusjoner
som
er
akkrediterte universiteter, hvorav
fem tilbyr bachelorutdanning i
samfunnsøkonomi: Universitetet i
Oslo (UiO), Universitetet i Bergen
(UiB), Universitetet i Tromsø –
Norges arktiske universitet (UiT),
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) og Norges miljø-

Ved kvantifisering mister vi naturligvis
noe av informasjonen. Emner som
faller i samme kategori kan likevel
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være forskjellige i innhold; To
utdanningsprogrammer med samme
mengde mikroøkonomi kan vektlegge
ulike emner innenfor mikroteori, og
kan dermed skille seg fra hverandre.
BINÆRE INDIKATORER
Vi bruker også programbeskrivelsene
til å vurdere innholdet i utdanningen.
Her har vi brukt noen indikatorer som
også undersøkes i emnebeskrivelsene.
Totalt 5 programbeskrivelser og
56
emnebeskrivelser
analyseres.
Indikatorene vi bruker er formulert
for å undersøke i hvor stor grad
studiet er aktuelt, kritisk og teoretisk
mangfoldig. Denne tilnærmingen
bygger i stor grad på Tieleman m.fl.
(2018). Indikatorene er binære ja/nei
spørsmål:
a. Avgrenser programmet/emnet
‘nyklassisk’ som et teoretisk
perspektiv?
b. Nevner programmet/emnet
heterodokse teorier?
c. Inkluderer programmet/
emnet samfunnsaktuelle
problemstillinger?
d. Oppfordrer programmet/
emnet til filosofisk, metodisk eller
etisk diskusjon?
e. Inkluderer emnet teori- eller
vitenskapshistorie?
f. Inkluderer emnet noe
økonomisk historie?
g. Er pensum basert på
tekstbøker?
h. Henviser pensum til mer enn 5
ulike pensumkilder?
Her bør man være klar over
muligheten for målefeil. Det er mulig
at undervisningen tar opp temaer og
problemstillinger som ikke nevnes
i beskrivelsene, men det er også
mulig at beskrivelsene lover mer enn
undervisningen faktisk leverer. Det
beste ville naturligvis ha vært å være
tilstede som flue på veggen i alle kurs
for å se hvordan det blir undervist,
men det går naturligvis ikke. Likevel

skal man være klar over svakheten i
disse indikatorene.
EKSAMENSOPPGAVER
Det som kanskje er enda viktigere
enn læringsmålene i en utdanning
er imidlertid hva studentene prøves
i. Vi undersøker hvordan studentene
vurderes, og hva de blir testet i på
skriftlig skoleeksamen. I tillegg har
vi undersøkt om studentene må
bestå en obligatorisk oppgave for
å gå opp til eksamen. Metoden for
kategorisering av vurderingsformer
og eksamensoppgaver er basert på
Earle m.fl. (2016). Vi opererer med 5
ulike vurderingsformer:
a. Skriftlig skoleeksamen
b. Muntlig eksamen
c. Innlevering av artikkel
d. Innlevering av teknisk rapport
e. Gruppe/prosjektoppgave
Totalt 51 skriftlige eksamener har
blitt vurdert og kategorisert. Her
har vi brukt eksamensoppgaver og
tilhørende sensorveiledninger fra
skriftlige skoleeksamener fra studieåret
2017/18. I de fleste tilfellene fikk vi tak
i både spørsmål og sensorveiledning.
Mange av lærestedene har begge
deler tilgjengelig på sine nettsider,
mens i andre tilfeller har vi vært i
kontakt med universitetene for å få
tak i dette materialet.
SKRIFTLIG SKOLEEKSAMEN
De
skriftlige
eksamenene
er
kategorisert etter hva de krever av
studenten med tanke på hvorvidt
kandidaten blir bedt om å:
1. Anvende en økonomisk modell
2. Gjengi eller beskrive
pensumkunnskap
3. Evaluere modeller, teorier eller
tiltak
4. Flervalg/avkrysningsoppgaver
Kategoriseringen
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går

ned

på

delspørsmål i hver eksamensoppgave
(f.eks. oppgave 1a, 1b, osv.) Se
Appendiks 1 for eksempler på de
ulike kategoriene.
Spørsmålskategoriene er vektet etter
hvor stor andel hvert spørsmål teller
for den endelige karakteren. Har en
eksamensoppgave for eksempel 3
korte spørsmål som teller 20 prosent
og ett lengere som teller 40 har
kategoriene blitt vektet etter samme
forhold. Der studentene kunne velge
mellom ulike oppgaver har vi brukt
gjennomsnittet.

Referanser:
Earle, J., Moran, C. and Ward-Perkins,
Z. (2017). The Econocracy: the perils
of leaving economics to the experts.
Manchester: Manchester University
Press.
Lindman, LA (2018). Utdanner vi
økonomene for det 21. århundrets
utfordringer?
En
analytisk
utredning av bachelorutdanningene
i
samfunnsøkonomi
i
Norge
(Masteroppgave).
Norges
miljøog biovitenskapelige universitet,
Ås. Hentet fra: http://hdl.handle.
net/11250/2585259

økonom” - eller vil
du lære å tenke?

Det er et visst overlapp mellom
kategoriene. Spesielt gjelder dette
mellom kategori 1 og 2, men siden
begge tar for seg spørsmål hvor
studentene testes i hvor godt de
husker teorier og modeller fra
pensum, har dette lite å si for vår
analyse. Vi er mest interessert i hvor
stor andel av spørsmålene som faller
i kategori 3 og dermed stimulerer
studentene til kritisk og selvstendig
tenkning. Denne kategorien har også
et visst overlapp mot kategori 2. I slike
tilfeller har sensorveiledningene vært
uvurderlige. Der sensorveiledning ikke
har vært tilgjengelig har vi kategorisert
spørsmål under tvil i kategori 3, slik at
eventuell målefeil gir et upward bias.

Tieleman, J., De Muijnck, S., Kavelaars,
M. og Ostermeijer, F. (2017).
Thinking like an economist Hentet
fra: https://static1.squarespace.com/
static/5a5f0a586f4ca3fbe272618d/
t / 5 a e 5 a 6 0 e f 95 0 b7d 2 b 42
56 e96/1524999830 876/
Thinking+like+an+economist.pdf
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Vi trenger mer
kritisk refleksjon i
undervisningen
Forvent mer av
økonomistudiet

rethinkingeconomicsnorge.com
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HVA LÆRER
EGENTLIG EN
SAMFUNNSØKONOM?
I dette kapittelet presenterer vi en systematisk
oversikt over resultatene fra analysen.
Først presenteres funn som baserer seg på
program- og emnebeskrivelser. Deretter
presenterer vi analysen av vurderingsform og
kategorisering av eksamensspørsmål.

emnene tas sammen med studenter fra
andre studieretninger, og omhandler
altså ikke økonomisk utvikling eller
økonomisk teori spesielt. Det er
derfor grunn til å tro at økonomisk
historie og idéhistorie får lite plass.
Undersøkelsen viser videre at de fleste
økonomistudentene ikke har emner
i økonomisk historie eller idéhistorie
som obligatorisk del av sin utdanning.
I vår analyse av hvordan studentene
blir vurdert, finner vi at det er en
stor overvekt av skriftlige eksamener
og at en svært stor andel av disse
tester studentens evne til å anvende
modeller. Dette styrker vårt inntrykk
av at økonomiutdanningen i Norge har
et sterkt fokus på metode. Ettersom
en liten andel av eksamensoppgavene
inviterer studenten til selvstendig
refleksjon (‘evaluerende spørsmål’ i
analysen), styrkes også vårt inntrykk

I likhet med studier fra andre land,
finner vi at utdanningen er svært lik i
oppbygging ved alle lærestedene,
og at den obligatoriske delen av
utdanningen i stor grad baseres på
et knippe kjernefag. Kjernefagene,
også kalt MMM-kjernen, er her
definert i tråd med den større
litteraturen, og er et samlebegrep
for standard økonomisk teori, det
vil si mikro- og makroøkonomi,
samt matematikk for økonomer
og statistiske metoder (Jatenau
og Egerer, 2016). Det er i stor
grad i disse emnene at studenten
lærer å mestre nyklassisk teori og
metode.
Vi finner at alle programmer,
og en relativt stor andel
av
emnebeskrivelsene
for
de
obligatoriske
emnene,
nevner
samfunnsaktuelle
problemstillinger. Det kan se ut
til at vitenskaps- og idéhistorie
utgjør en relativt stor andel
av bachelorutdanningen. Det
er i hovedsak emnene ex.phil
og ex.fac som står for denne
delen av utdannelsen. Examen
philosophicum (ex.phil) er et
innføringsemne i filosofi, mens
examen facultatum (ex.fac) er
innføring i vitenskapsteori. Disse
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av at økonomiutdanningen i liten grad
fokuserer på kritisk tenkning.

stort mellom universitetene, fra 50
prosent ved NTNU til 69 prosent
ved NMBU. I gjennomsnitt er 60
prosent obligatorisk. I tillegg har
de fleste studieprogrammene en
andel valgfrie emner som må tas
innen samfunnsøkonomi. Emner som
kan velges fritt fra universitetenes
studiekatalog (frie emner) varierer
fra 25 prosent ved NMBU til nesten
40 prosent ved UiB. Valgfag innen
samfunnsøkonomi utgjør 9 prosent,
mens frie emner er 31 prosent i
gjennomsnitt.

OPPBYGGING
Først
ser
vi
på
hvordan
bachelorprogrammene er bygd opp,
hvor mange og hvilke emner som er
obligatoriske samt hvor stor del av
graden studenten selv velger. Vi ser
deretter på sammensetningen av de
obligatoriske fagene.
Programmene er ganske like i
oppbygging på tvers av institusjonene,
med innføring i kjernefagene mikro- og
makroøkonomi samt metodefagene
matematikk og statistikk de første
semestrene (Se tabell 1). Videre er
det vanligvis fordypning i standard
økonomisk teori og valgfrie emner
det andre og tredje studieåret.
De fleste programmene har et
innføringsemne i samfunnsøkonomi,
og alle programmene har en form
for introduksjon til vitenskapsfilosofi,
som for eksempel Ex.phil og Ex.fac.
Alle studieprogrammene, utenom UiT,
har en form for oppgaveskriving eller
bacheloroppgave.

Vi ser at en stor andel av utdanningen
består av obligatoriske emner. Dette
er emner en må igjennom for å få en
grad i samfunnsøkonomi. Den videre
analysen konsentrerer seg om disse
emnene. Dette er i alt 56 emner som
varierer fra 7 til 15 studiepoeng (ECTS).
En oversikt over sammensetningen av
emner forteller oss at kjernefagene
er den klart største delen av den
obligatoriske undervisningen (Se figur
1). Det er derfor nærliggende å anta
at disse former økonomistudentene.
Dette er emner i standard økonomisk
teori, samt metodefagene hvor
studentene lærer matematikk og

Andelen obligatoriske emner varierer
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statistikk (inkludert økonometri) for å
mestre den nyklassiske metoden. Det
dreier seg i stor grad om å lære og
anvende modeller.
Vitenskapsteori
er
den
største
kategorien obligatoriske emner som
ligger utenfor kjernefagene, med 11
prosent. Disse emnene tas imidlertid
typisk sammen med studenter fra
andre studieretninger, og har et
generelt overblikk snarere enn et
fokus på økonomifagets utvikling. Det
vil si at studenten ikke nødvendigvis
lærer å relatere vitenskapsteorien
til økonomifaget spesielt, men til
samfunnsvitenskapene mer generelt.
Kjernefagene utgjør i gjennomsnitt
79 prosent av de obligatoriske
emnene, og ikke under 75 prosent
ved noen av de fem lærestedene
(Se figur 4). Den klart største delen
av de obligatoriske emnene ved
de norske bachelorutdanningene
i samfunnsøkonomi er altså de
som kategoriseres som kjernefag,
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herunder
makroøkonomi
(29
prosent), mikroøkonomi (24 prosent,
matematikk (9 prosent) samt statistikk
og økonometri (15 prosent). Mens
andelen mikro- og makroøkonomi
er sånn noenlunde jevn mellom
lærestedene varierer andelen statistikk
en god del.

høyest ved NMBU med 35 prosent
(Se figur 5). Til gjengjeld har UiB den
høyeste andelen makroøkonomi, med
39 prosent. Andelen statistikk og
økonometri varierer fra 8 prosent ved
UiT til 23 prosent ved NTNU, mens
andelen matematikk er svært lik – fra
8 til 11 prosent.

Dersom vi ser nærmere på hvordan
sammensetningen av de obligatoriske
emnene varierer mellom lærestedene
er det noen trekk som kommer til
syne. Andelen mikroøkonomi er
lavest ved UiB, med 17 prosent, og

39

Hovedtrekk ved oppbygning
samfunnsøkonomi i Norge:

av

bachelorprogrammene

i

1. Lik oppbygging. Alle programmene har hovedtyngden av
den obligatoriske undervisningen sentrert rundt økonomisk
teori, herunder mikro- og makroøkonomisk teori, og økonomisk
metode, herunder matematikk og statistikk/økonometri.
Til sammen utgjør denne kjernen (MMM) 79 prosent av de
obligatoriske emnene.
2. Stor vekt på teori og metode: Et vektet snitt forteller oss
at 80 prosent obligatoriske studiepoeng faller innenfor MMMkjernen.
3. Stor andel obligatoriske emner. Obligatoriske emner utgjør
mellom 90 og 125 studiepoeng, av 180 poeng. Teller vi med
emner som må tas innen samfunnsøkonomi stiger denne
andelen til mellom 110 og 135 studiepoeng.

INNHOLD OG PENSUM
I det følgende ser vi på innholdet
i
bachelorutdanningen
i
samfunnsøkonomi
ved
norske
læresteder med bakgrunn i programog
emnebeskrivelser.
Formålet
er å vurdere om kritikken av
økonomiutdanningen også gjelder
for norske bachelorprogram (se
kapitlene Bakgrunn og Litteratur, for
en utledning og utdypning av denne
kritikken).
1. Er økonomiundervisningen
virkelighetsfjern?
2. Er utdanningen teoretisk
ensrettet?

3. Blir studentene oppfordret til å
tenke kritisk?
Alle studieprogrammene har referanser
til dagsaktuelle temaer, mens det
kun er NMBU som nevner historiske
sammenhenger i programbeskrivelsen.
Ingen av programplanene bruker
begrepet
nyklassisk
om
den
økonomiske teorien det undervises
i, eller nevner noen andre teoretiske
skoler. Heller ingen av dem oppfordrer
studenten eksplisitt til en kritisk
tilnærming til eget fag. Vi finner
imidlertid både kritisk refleksjon og
andre teoretiske skoler på emnenivå.
EN VIRKELIGHETSNÆR
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ØKONOMIUTDANNING?
For å vurdere om utdanningen er
virkelighetsnær, ser vi på hvor stor andel
av de obligatoriske emnene som nevner
samfunnsaktuelle temaer og historiske
sammenhenger, det vil si økonomisk
historie. En annen tilnærming til dette
spørsmålet er å vurdere i hvor stor grad
studentene studerer emner som tar
opp hvordan den virkelige økonomien
fungerer, som for eksempel finans og
bedriftsøkonomi.

Det er kun NMBU som har økonomisk
historie som et eget obligatorisk fag.
NMBU er også alene om å nevne
økonomisk historie i den overordnede
programbeskrivelsen. Likevel tilbys
det her kun ett emne, som bare teller 5
studiepoeng. Dermed kommer NMBU
likevel lavt ut med 4 prosent totalt,
mot 25 prosent på UiT som integrerer
økonomisk historie i flere av sine
obligatoriske emner.

Mens
alle
de
overordnede
programbeskrivelsene
nevner
samfunnsaktuelle temaer, er det langt
fra alle emnebeskrivelser som gjør
det samme. Mellom lærestedene er
variasjonen stor, NMBU skårer høyest
med 44 prosent av emnene som
nevner temaer og problemstillinger
fra virkeligheten, mens NTNU kommer
lavest ut med 15 prosent.

De underliggende indikatorene er her
talt binært. Hvis emnebeskrivelsen
nevner historisk utvikling, teller det fullt
ut. Vi har ikke informasjon som gjør at vi
kan differensiere etter hvor stor andel
av undervisning eller vurdering som
dedikeres til dette. Det er naturligvis
en svakhet ved analysen, og en mulig
kilde til skjevheter. Dette gjør at vi
ikke bør ta de absolutte tallene for
bokstavelig i sammenligningen mellom
lærestedene.

Ingen av lærestedene har særlig mange
emner som nevner historisk utvikling,
UiT ligger høyest med 25 prosent, mens
det ved UiO ikke er noen obligatorisk
undervisning i økonomisk historie.

Selv om både bedriftsøkonomi og
finans også er teoretiske fag, som
ikke nødvendigvis innebærer mange
historiske henvisninger, er disse
emner hvor studenten lærer noe om
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hvordan den virkelige økonomien
fungerer. Finans handler om hvordan
finansmarkedene er bygget opp og
fungerer,
mens
bedriftsøkonomi
blant annet viser studenten hvilke
begrensninger bedriftene står ovenfor
og hvordan de tar beslutninger.
Det er her stor variasjon mellom
lærestedene, men felles for alle er at
finans og bedriftsøkonomi i liten grad
inngår som obligatorisk undervisning.
Størst andel bedriftsøkonomi finner vi
ved UiT.
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ER UNDERVISNINGEN
MANGFOLDIG?

TEORETISK

For å vurdere i hvilken grad
økonomiundervisningen inkluderer et
mangfold av teoretiske perspektiver
og tradisjoner, ser vi på emne- og
programbeskrivelsene.
Vi
finner
at
ingen
av
programbeskrivelsene
nevner
noen teoretiske skoler (Se tabell 3).
Ingen av de heterodokse skolene
nevnes. Ytterligere er det ingen
programbeskrivelser
som
nevner
begrepet
nyklassisk
økonomisk
teori, til tross for det aller meste av
økonomiutdanningen i dag er bygget
på den nyklassiske tradisjonen.
Det
er
imidlertid
flere
av
emnebeskrivelsene
som
nevner
ulike teoretiske skoler. Størst andel
obligatoriske emner som nevner
teoretiske retninger finner vi ved UiO
med 9 prosent, UiT og NMBU har 8
prosent, mens ingen teoretiske skoler
nevnes ved UiB og NTNU. Et vektet
gjennomsnitt forteller oss at kun 4
prosent av emnebeskrivelsene nevner
en teoretisk skole eller tradisjon. Ingen
av emnebeskrivelsene avgrenser hvilken
del av pensum som tilhører nyklassisk

teori. Der andre teoretiske retninger
nevnes i de obligatoriske emnene er
det først og fremst atferdsøkonomi,
dette gjelder UiO, UiT og NMBU.
UiT er det eneste universitetet
som inkluderer bioøkonomi i den
obligatoriske
undervisningen.
Atferdsøkonomi betegnes ikke som en
del av nyklassisk økonomisk teori da
det bryter med den grunnleggende
antakelsen om rasjonelle aktører (se
kapittel 2 Begreper om nyklassisk
økonomi). Denne teoretiske retningen
regnes imidlertid typisk som en del av
økonomifagets mainstream.
Det er imidlertid en god del av de
obligatoriske emnene som inkluderer
teorihistorie som del av sine læringsmål.
Også her er det stor variasjon mellom
lærestedene. UiT nevner idé- eller
vitenskapshistorie i 75 prosent av sine
emnebeskrivelser, mens de andre
universitetene ligger mellom 8 og 18
prosent.
Alt i alt er det lite som tyder på at
studentene blir introdusert for at
det finnes et mangfold av teoretiske
tradisjoner i økonomifaget, verken
heterodokse eller konvensjonelle.
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er pensum og kildebruk. Et emne som
baserer seg på lærebøker -kanskje bare
én - inviterer sannsynligvis i mindre
grad til kritisk tenkning enn et emne
der man leser et utvalg artikler. Likevel,
det er også mulig å sette sammen
flere artikler uten å invitere til kritisk
og selvstendig refleksjon, for eksempel
dersom alle kildene presenterer
det samme teoretiske perspektivet.
Denne indikatoren er dermed åpen for
målefeil.

Teorien betegnes som «økonomisk»
eller «samfunnsøkonomisk», og gir
altså ikke studenten noe hint om at det
finnes ulike teoretiske retninger.
OPPFORDRES STUDENTENE TIL EN
KRITISK TILNÆRMING?
For å vurdere i hvilken grad studenten
oppfordres til å tenke kritisk, har vi
sett på hvorvidt programbeskrivelsene
eksplisitt oppfordrer studenten til kritisk
tenkning. Vi har også undersøkt om
emnebeskrivelsene nevner filosofisk,
metodisk eller etisk diskusjon. En
tredje indikator på kritisk tilnærming

Vi finner også at ingen av universitetene
oppfordrer studenten til kritisk tenkning
i sine programbeskrivelser (Se tabell
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4). Vi finner derimot spor av filosofisk,
metodisk eller etisk diskusjon i en
relativt stor del av de obligatoriske
emnene, men også her er det stor
spredning mellom lærestedene. UiT
skårer igjen høyest med 50 prosent,
mens NTNU kommer dårligst ut med
kun 8 prosent.

1.
Samfunnsaktuelle
temaer
vektlegges:
Alle
bachelorprogrammene, og rundt
en tredjedel av de obligatoriske
emnene, knytter seg til aktuelle
temaer.
2.
Lite
økonomisk
historie.
Økonomisk
historie
er
kun
obligatorisk
ved
NMBU
og
UiT. Førstnevnte er det eneste
lærestedet med et obligatorisk
emne i økonomisk historie, mens
UiT inkluderer økonomisk historie i
et emne kalt ‘Økonomi og politikk’.

Deretter har vi sett på pensum. Her
har vi undersøkt om emnene benytter
lærebøker, noe vi finner at de fleste
gjør. Vi ser også på om pensum består
av flere andre kilder. Det er naturlig å
anta at en student lettere utvikler en
selvstendig og kritisk holdning til eget
fag dersom pensum baserer seg på
ulike kilder, som muligens presenterer
forskjellige perspektiver.

3. Lite finans og bedriftsøkonomi:
Finans er ikke obligatorisk ved
noen av lærestedene, mens bare
UiT og NMBU har obligatoriske
emner i bedriftsøkonomi.

Lærebøker presenterer i større grad
en vedtatt sannhet, og inviterer i liten
grad til selvstendig og kritisk tenkning.
Vi ser at en svært stor andel av
de obligatoriske emnene baserer
undervisningen på lærebøker (Se
figur 8). Ved NTNU og UiT bruker alle
de obligatoriske emnene lærebøker.
UiB har den laveste andelen
lærebokbaserte emner, men den er
likevel hele 89 prosent. Imidlertid
er også UiB det eneste universitetet
uten ett eneste obligatorisk emne
der leselisten er lengre enn 5 kilder.
NMBU skårer høyest på bruk av mange
kilder, ved at over halvparten av de
obligatoriske kursene bruker mer enn
fem kilder.

Er økonomiundervisningen teoretisk
mangfoldig?
1. Tilsynelatende en betydelig
andel idé- og vitenskapshistorie:
Nesten
20
prosent
av
emnebeskrivelsene nevner idéog vitenskapshistorie. Det er i stor
grad UiT som drar opp snittet her,
ved at 75% av beskrivelsene på en
eller annen måte nevner idé- eller
vitenskapshistorie. Vi har imidlertid
ikke informasjon om hvor sentrale
slike temaer er i praksis.
2. Definerer i liten grad teoretisk
tradisjon: Ingen av programeller
emnebeskrivelsene
nevner
begrepet
nyklassisk
økonomisk
teori.
Programog
emnebeskrivelsene

Hovedtrekk ved innhold og pensum
for studieprogrammene:
Er økonomiundervisningen
virkelighetsnær?
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VURDERINGSFORMER
OG KATEGORISERING AV
EKSAMENSSPØRSMÅL

refererer til økonomisk eller
samfunnsøkonomisk teori helt
generelt. Det er dermed lite
som tyder på at studentene
bevisstgjøres om at hoveddelen av
utdanningen består av en spesifikk
teoretisk skole, samt at det finnes
alternativer.

For å svare på spørsmålet om
hva
økonomistudentene
lærer,
kommer vi ikke unna å se på hva
de testes i. Eksamensform og –
innhold forteller kanskje vel så mye
om utdanningens karakter som
program- og emnebeskrivelsene.
Bachelorutdanningen
består
av
mange og hyppige eksamener. Hva
studentene testes i må nødvendigvis
prege undervisningen, og enda
viktigere, hva studenten er motivert
for å lære.

3. Atferdsøkonomi er den vanligste
andre teoriretningen: Et fåtall av
emnene inneholder referanser
til andre teoretiske skoler eller
retninger. Dette begrenser seg i all
hovedsak til atferdsøkonomi, som
er del av pensum i videregående
mikroøkonomi ved UiO, UiT og
NMBU.
Oppfordres
tenkning?

studenten

til

Først viser vi til hvilke vurderingsformer
som anvendes, deretter ser vi nærmere
på innholdet i skriftlige eksamener.
Skriftlig eksamen er den absolutt
dominerende
vurderingsformen
innenfor samfunnsøkonomi. I tillegg er
det her enklere å innhente informasjon
om innholdet i eksamensoppgavene,
noe som letter denne analysen.

kritisk

1. Pensum består stort sett av
lærebøker. Ved NTNU og UiT
bruker alle de obligatoriske
emnene lærebøker som pensum.
De andre universitetene følger tett
på, med 92 prosent ved NMBU, 91
prosent på UiO og 89 prosent ved
UiB.

VURDERINGSFORM
Hele 90 prosent av de obligatoriske
emnene
bedømmer
studentenes
kompetanse ved skriftlig eksamen.
I figuren 9 gjengir vi gjennomsnittet
vektet ved antall studieplasser. Av
de gjenstående ti prosentene er
halvparten basert på innlevering av
annet skriftlig arbeide, så som en
artikkel, en økonometrisk studie (UiB)
eller en samfunnsøkonomisk analyse
(NMBU). Gruppeprosjekter utgjør kun
én prosent av vurderingsformene,
mens muntlig eksamen ligger under
et halvt prosentpoeng i et vektet
gjennomsnitt.

2. Få emner bruker mer enn 5
pensumkilder: En fjerdedel av
emnebeskrivelsene viser til mer
enn fem andre pensumkilder
(utenom lærebøker).

Alle lærestedene bruker skriftlig
eksamen mest (Se figur 10). Ved UiO
blir alle de obligatoriske emnene
vurdert ved skriftlig eksamen, mens de
fire andre universitetene ligger mellom
85 og 89 prosent. NMBU har størst
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andel andre vurderingsformer, her
blir blant annet 13 prosent av emnene
vurdert ved gruppeoppgaver. Kun
UiT har muntlig eksamen. NTNU har
størst andel oppgaveskriving med 13
prosent.
De fleste emnene krever at studenten
leverer og får godkjent en obligatorisk
oppgave før de kan gå opp til eksamen
(Se tabell 5). Ved UiB gjelder dette 89
prosent av de obligatoriske emnene,
og ved NTNU 88 prosent. Andelen
er lavest ved NMBU, med 56 prosent.
Vi kan ikke utelukke at studenten står
friere til å utforske faget og utvikle
sine analytiske og reflekterende evner
i de obligatoriske oppgavene, enn det
analysen av eksamensoppgaver tilsier.
Likevel mener vi at det er hva
studentene testes i på eksamen som
forteller mest om hva de lærer.
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KATEGORISERING AV
EKSAMENSSPØRSMÅL

tester studenten i definisjoner og
fagterminologi.

Vi ønsker deretter å vurdere hvilken
type
kunnskap
og
ferdigheter
studenten skal vise på eksamen
må spørsmålene kategoriseres. En
gjennomgang av eksamensoppgaver
og
sensorveiledninger
plasserer
hvert eksamensspørsmål i en av fire
kategorier (se under).

* Anvende en modell. Det vil si,
studenten testes i sin forståelse av
en modell.
*
Besvare
‘multiple
choice’spørsmål. Det vil si krysse av for et
eller flere gitte alternativer.
Vi kvantifiserer her kvalitativ
informasjon, det vil si at denne
øvelsen er basert på en viss grad av
skjønn. ‘Multiple choice’-oppgaver
er enkle å definere, men ellers er
overgangene glidende.

Eksamensspørsmålet ber studenten:
* Evaluere en problemstilling. Det
vil si, studenten bes evaluere en
teori, modell eller en økonomisk
problemstilling. Her bes studenten
gi sin selvstendige vurdering.
* Beskrive en teori eller et
fenomen. Det vil si, studenten
testes i å beskrive en teori, modell
eller
et
økonomiskfenomen.
Dette inkluderer spørsmål som

Vi finner at mer enn halvparten av
spørsmålene, hele 57 prosent, tester
studentene i å anvende en modell (Se
figur 11). Den nest største gruppen
spørsmål, 23 prosent, er kategorisert
som beskrivende, mens 15 prosent
kategoriseres
som
evaluerende.
Andelen multiple choice er lav, nemlig
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5 prosent.
Eksamensoppgavene i det som tidligere
er definert som “kjernepensum” er
enda sterkere dominert av spørsmål
der studentene blir bedt om å
anvende en modell (Se figur 12).
Andelen her er hele 65 prosent, mens
andelen beskrivende spørsmål kun er
22 prosent, 9 prosent er evaluerende
spørsmål og andelen ‘multiple choice’
er 4 prosent.
Denne tendensen til økt andel
modellhåndtering i kjernefagene,
gjelder
alle
lærestedene
med
unntak av UiT, som stort sett har den
samme fordelingen på kategorier
i kjernepensum som i hele det
obligatoriske pensumet.
Her er det store forskjeller mellom
lærestedene (Se figur 13). Ved
NTNU tester hele 73 prosent av
eksamensoppgavene vi har analysert
studenten i å anvende en modell.
UiT har den laveste andelen slike
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spørsmål med 30 prosent, og relativt
jevn fordeling på de fire kategoriene.
Imidlertid har UiT den klart høyeste
andelen ‘multiple choice’, med hele 27
prosent.
Hovedtrekk
ved
variasjon
i
vurderingsformer og kategorisering av
eksamensspørsmål:
* Alle universitetene bruker først
og fremst skriftlig eksamen som
vurdering. Denne typen utgjør
90 prosent av alle eksamenene
i de obligatoriske emnene, de
fem læresteder sett under ett.
NMBU har størst andel andre
typer vurderingsformer, mens
UiO kun har skriftlig eksamen som
vurderingsform. Kun UiT benytter
muntlige eksamener.
* Ved alle lærestedene må
studentene levere obligatoriske

oppgaver for å kunne gå opp til
eksamen. Andelen emner med
obligatorisk oppgave er lavest
ved NMBU, med 56 prosent, mens
UiB og NTNU har høyest andel
innleveringer med henholdsvis 89
og 88 prosent.
* 57 prosent av de skriftlige
eksamensspørsmålene ber på ulike
måter studentene om å anvende en
modell. 23 prosent av spørsmålene
ber studentene beskrive en teori
eller et fenomen, mens 15 prosent
av eksamensspørsmålene ber om
evalueringer. 5 prosent er basert
på ‘multiple choice’.
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På tide å få den
virkelige verden
på pensum
Forvent mer av
økonomistudiet
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En økonomiutdanning for
det 21. århundret?
I dette kapittelet diskuterer vi funnene fra analysen i forrige kapittel. Vi
har vist noen trekk ved den norske økonomiutdanningen som ligner på
resultatene i studentstudiene vi viste til i kapittel 3: Å tenke som en økonom,
men hvilke konklusjoner kan vi egentlig dra? Kan vi bekrefte eller avkrefte
kritikken som sier at økonomiutdanningen er avkoblet fra virkeligheten,
teoretisk ensrettet og mangler en kritisk tilnærming?

ut av den internasjonale litteraturen
på dette feltet. For det første, er
kritikken at økonomiutdanningen er
virkelighetsfjern. Dernest hevdes det
ofte at utdanningen er ensrettet, ved
at den ikke presenterer studentene
for det mangfoldet av økonomiske
skoler og tradisjoner som finnes.
Det er rimelig å tro at studenten må
presenteres for mer enn én teoretisk
skole for å forstå at det de lærer er
teori og ikke nøytral beskrivelse av
virkeligheten. Lærer man bare én
teoretisk tilnærming er det vanskelig
å se at dette ikke er den eneste
tilnærmingen til verden. Det bør
være et minstekrav til en akademisk
utdannelse
at
undervisningen
defineres innenfor en akademisk
tradisjon, og utstyrer studenten med
de termer og verktøy som trengs
for å søke opp og studere de andre
fagtradisjonene. Til sist er det en
gjentagende kritikk at undervisningen
ikke legger til rette for en kritisk
tilnærming til de teorier og modeller
som anvendes.

Bachelorstudentene
i
samfunnsøkonomi bruker mye av
studietiden
og
arbeidsinnsatsen
på å lære og anvende matematiske
modeller.
Kjernepensumet
i
bachelorutdanningen
består
av
grunnleggende
mikroog
makroøkonomisk
teori,
samt
metodefagene som kreves for å
anvende de tilhørende modellene.
Vår undersøkelse viser at studentene
i liten grad lærer hvor disse teoriene
og modellene kommer fra eller hvilke
fagdebatter som ligger til grunn.
Videre lærer de lite om hvordan
økonomien og dens institusjoner har
utviklet seg over tid. På eksamen blir
studenten som regel vurdert etter hvor
godt de kan anvende et knippe gitte
modeller. Nokså ofte blir de spurt om
å beskrive teorier og konsepter, men
langt sjeldnere kreves det at de gir sin
selvstendige, faglige vurdering.
Som
nevnt
undersøker
denne
studien
tre
ulike
kritikker
av
økonomiutdanningen som vi trekker
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Vi må likevel ta forbehold om at
emne- og programbeskrivelser ikke
gir et komplett bilde av hva det faktisk
undervises i, eller hva studentene
egentlig lærer. Det kan hende
emnebeskrivelsene er for knappe,
og at den faktiske undervisningen
er mer variert og legger til rette for
mer kritisk tenkning. Kanskje skjuler
det seg et teoretisk mangfold bak
fasaden? Og kanskje finner det sted
kritisk refleksjon i forelesningssalene
uten at vår studie har kunnet fange
det opp. På den andre siden kan det
også hende at emnebeskrivelsene
lover mer enn undervisningen faktisk
gir.
Denne undersøkelsen er imidlertid
utført av studenter i samfunnsøkonomi
med bakgrunn i at vi gjennom våre
studier har opplevd utdannelsen
som
frakoblet
virkeligheten,
teoretisk ensrettet og ukritisk i
sin tilnærming. Undersøkelsen av
eksamensoppgavene underbygger
også at undervisningen mangler
en teoretisk mangfoldig og kritisk
tilnærming. Fra kategoriseringen
av eksamensoppgaver har vi vist
at reproduksjon og anvendelse
av bestemte modeller utgjør en
stor del av grunnutdanningen i
samfunnsøkonomi. Det blir i liten grad
lagt opp til selvstendige vurderinger
og refleksjon. Selv om forelesere og
seminarledere kanskje drar inn andre
perspektiver i undervisningen, vet
vi at studenter fokuserer på det de
skal testes i på eksamen. Våre funn
tyder på at eksamensoppgavene ikke
stimulerer til kritisk diskusjon eller
utforsking av alternative tilnærminger.
Vi skal likevel være klar over
begrensningene
til
denne
studien. Beskrivelsen av emner og
vurderingsformer bygger på det
skriftlige materialet vi har til rådighet.
Som ISPE skriver i sin rapport om
bachelorstudiet i 13 ulike land, ville

“den norske
økonomiutdanningen er
svært metodisk
fokusert.”
det beste ha vært “å være til stede på
alle kurs, for å høre nøyaktig hvordan
det blir undervist” (ISIPE, 2014, vår
oversettelse). Det ville vært interessant
å følge opp denne rapporten med en
nærmere undersøkelse av hva som
faktisk foregår i klasserommene og
hva studentene sitter igjen med. Nå
vender vi oss likevel til konklusjonene
vi kan dra med grunnlag i resultater
og analyser fra denne undersøkelsen.
VÅRE KONKLUSJONER
Bildet som trer fram, er at det
er stor likhet mellom de norske
universitetene i oppbygningen av
bachelorprogrammet.
De
likner
også i stor grad på programmene
som tilbys i andre land. Det vi her
har kalt MMM-kjernen utgjør om lag
40 prosent av økonomiutdanningen,
i Jattenaus (2017) internasjonale
undersøkelse av bachelorprogrammer
i samfunnsøkonomi. Det som utgjør
kjernen
i
økonomiutdanningen
internasjonalt er det samme som i
Norge. I vår studie finner vi at denne
kjernen utgjør i gjennomsnitt 82,5
studiepoeng ved norske læresteder,
det vil si 45,8 prosent. Denne
kjernen består av mikroøkonomi,
makroøkonomi og matematikk for
økonomer og statistiske metoder.
Vi kan dermed si at oppbyggingen
av økonomistudiet varierer lite på
tvers av læresteder og landegrenser.
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Videre kan vi konkludere at den
norske økonomiutdanningen er svært
metodisk fokusert.
Det er dessuten grunn til å tro at også
innholdet i utdanningen varierer relativt
lite. Når vi ser på pensumlitteraturen
ser vi at utenlandske -i stor grad
amerikanske- lærebøker dominerer.
Se appendiks 3 for en liste over
lærebøkene
i
de
obligatoriske
emnene. Lee (2010) analyserte i alt 43
lærebøker i mikroøkonomi og fant at
de gjennomgående var basert på den
nyklassiske tilnærmingen. I en fersk
studie av de 26 mest brukte lærebøkene
i innføring i samfunnsøkonomi ved
amerikanske læresteder finner Lopus
og Parringer (2017) at det i stor grad
hersker en konsensus om innhold
og synspunkter som presenteres.
Forskjellene mellom universitetene,
finner de, ligger i større grad i struktur
og vanskelighetsgrad. Det er altså
stor grunn til å tro at innholdet i
utdanningen også er standardisert.
Ved siden av et sterkt metodefokus ser
vi også at emner som gir større rom
for refleksjon, som økonomisk historie
og idéhistorie, utgjør en svært liten
del av økonomiutdanningen. Nå utgjør
andelen vitenskapsteori en relativt stor
del av norske bachelorgrader, takket
være emnene Ex.Phil og Ex.Fac. Disse
emnene inkluderer viktige temaer
som forskningsetikk, vitenskapsteori
og idéhistorie, men tas imidlertid

“emner som gir større
rom for refleksjon, som
økonomisk
historie
og idéhistorie, utgjør
en svært liten del av
økonomiutdanningen”

sammen med studenter fra andre
studieretninger slik at det ikke er
spesielt fokus på økonomifaget.
Samfunnsvitenskapelig
Ex.Fac
ved UiO inkluderer for eksempel
økonomisk idéhistorie med vekt på
de klassiske økonomene, blant annet
Adam Smith og Karl Marx. Forfatterne
av denne studien har imidlertid ikke
funnet tegn på at Ex.fac også tar for
seg nyklassisk økonomi, til tross for
at det er denne teoretiske skolen
som dominerer i dag. Med unntak
av UiT, hvor teori- eller idéhistorie
ser ut til å være en integrert del av
de obligatoriske emnene, ser vi at
emner innen økonomisk historie
og økonomisk idéhistorie utgjør
en forsvinnende liten del av den
obligatoriske
undervisningen
i
samfunnsøkonomiutdanningen.
Vi vet at det finnes noen populære
lærebøker på norsk som har en annen
karakter enn de mest populære
internasjonale utgavene. Spesielt
vil vi trekke fram Holdens (2016)
Makroøkonomi, som er skrevet med
et blikk på norske forhold. I boken
forklarer Holden også hvordan
bankene skaper penger, en innsikt
som stammer fra heterodoks økonomi
og som vi erfaringsvis sjeldent finner
i amerikanske lærebøker. Et annet
eksempel er boken Effektivitet,
fordeling og økonomisk politikk der
Vislie m.fl. (2015) framlegger den
nyklassiske
mikroteorien
relativt
ukritisk, men samtidig skiller de seg
fra de dominerende engelskspråklige
lærebøkene ved å gjennomgående
legge mer vekt på fordeling og
andre forhold som tilsier offentlig
regulering.
Til sist vil vi trekke fram boken
Menneskenatur og samfunnsstruktur
av Torsvik (2010) som vi også refererer
til i kapittel 3 Bakgrunn. Boken brukes
i et innføringsemne ved UiB og tar
opp
grunnleggende
problemer
ved nyklassisk teori, atferdsteori og
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spillteori. Riktignok har den ingen
referanser til heterodokse teorier.
Alle de overnevnte lærebøkene
plasserer
seg
innenfor
fagets
‘mainstream’
men
presenterer
ulike
nyanser.
En
systematisk
gjennomgang av pensumlitteraturen
i økonomiutdanningen ville være
nødvendig for å kaste et klarere
lys over situasjonen og si noe om
hvor
standardisert
innholdet i
økonomiutdanningen i Norge egentlig
er. Torsvik (2010, s. 168 – 197) skriver
godt om noen av begrensningene
i nyklassiske modeller. Spørsmålet
er hvor mye av denne innsikten som
overlever når eksamen primært
premierer god reproduksjon av
modeller og i liten grad undersøker
om studenten er bevisst på kritikk
eller begrensninger som ligger til
grunn for modellene. Dette bør
være en sentral del av utdanningen,
da nyklassisk teori bygger på helt
spesielle forutsetninger. Se kapittel 2
Begreper for en kort redegjørelse av
disse forutsetningene.
ER UTDANNINGEN
VIRKELIGHETSFJERN?
Vår analyse finner grunnlag for å si at
utdanningen er teoretisk og metodisk
fokusert, men vi kan ikke konkludere
med at den er virkelighetsfjern.
Vår gjennomgang av program- og
emnebeskrivelser gir inntrykk av
at samfunnsaktuelle temaer er en
viktig del av økonomiundervisningen.
Samtidig ser vi at hovedtyngden av
eksamensspørsmålene (57 prosent)
tester studenten i å anvende modeller.
Likevel må vi la tvilen komme
økonomistudiet til gode. Det er både
mulig og vanlig å anvende modellene
på problemstillinger fra den virkelige
verden.
Det som kunne diskuteres, er hvorvidt
virkeligheten kun brukes selektivt
for å illustrere modellene, eller om

“Utdanningen definerer
seg ikke innenfor en
akademisk tradisjon, og
gir dermed ingen nyss
om at det finnes noen
andre skoler heller”

modellene virkelig blir brukt til å
illustrere virkeligheten. Vår analyse
går ikke dypt nok til å kunne vurdere
hvor virkelighetsnær eller -fjern
økonomiundervisningen er.
ER UTDANNINGEN TEORETISK
ENSRETTET?
Gjennomgangen
av
programog emnebeskrivelser tyder på at
økonomiutdanningen ikke bygger
på et teoretisk mangfold. Studenten
blir ikke presentert for noen av de
skolene og retningene som regnes
som heterodokse. Videre blir ikke
studenten fortalt at det man studerer
er nyklassisk teori. Utdanningen
definerer seg ikke innenfor en
akademisk tradisjon, og gir dermed
ingen nyss om at det finnes noen
andre skoler heller. Ingen av
emnebeskrivelsene nevner begrepet
“nyklassisk økonomisk teori” til
tross for at standard mikro- og
makroøkonomi uten tvil er nyklassisk
fundert.
Vår gjennomgang av emne- og
programbeskrivelser, viser at emner
basert på nyklassisk økonomisk teori
kun refereres til som ‘økonomisk teori’
eller ‘samfunnsøkonomi’, som om det
ikke fantes andre teorier. Eventuelt,
som om andre teoretiske skoler
ikke regnes som ‘økonomi’. Med
bakgrunn i dette er det nærliggende
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å anta at mange studenter ikke har
et bevisst forhold til at det de lærer
faller innunder én teoretisk skole. Se
kapittel 2 Begreper for en kortfattet
definisjon av nyklassisk økonomisk
teori. Vi konkluderer altså med at
økonomiutdanningen er teoretisk
ensrettet.
Der
norske
økonomistudenter
presenteres for andre teoretiske
tilnærminger gjelder dette primært
atferdsøkonomi. Denne teoretiske
retningen
er
ikke
nyklassisk.
Atferdsøkonomi avviker fra den
grunnleggende rasjonalitetsantakelsen
i nyklassisk økonomi. Samtidig definerer
den seg som et ‘tillegg’ til nyklassisk
teori og ikke som et ‘alternativ’. Dermed
regnes atferdsøkonomi likevel som en
del av fagets mainstream. Se (Kersting
og Obst, 2016) for en mer dyptgående
beskrivelse av atferdsøkonomi som
fagretning.
Det er for så vidt flere gode grunner
til at nyklassisk teori utgjør en stor
del av økonomiutdanningen. Siden
denne teoretiske skolen dominerer
internasjonalt er det selvfølgelig viktig
for det norske fagmiljøet å ha en
grundig skolering i denne teoretiske
tilnærmingen. Det er primært nyklassisk
teori som publiseres i de største
tidsskriftene. Videre er det en form
for stiavhengighet i det vitenskapelige
paradigmet ved at det er nyklassisk
teori de fleste vitenskapelige ansatte
på universitetene kjenner best, samt at
det publiseres overlegent flest artikler
og skrives flest bøker innenfor denne
tradisjonen. Vårt spørsmål er hvor
stor den marginale nytten av enda ett
arbeid innen nyklassisk teori kan være.
Her vil kanskje noen tenke at
nyklassisk teori dominerer fordi denne
tilnærmingen er den beste måten å
tilnærme seg kunnskap om økonomien.
Men hvordan kan vi vite det når andre
teorier ikke engang blir introdusert som
sammenligningsgrunnlag?
Hvordan
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kan vi sikre at nye generasjoner
økonomer stiller de relevante kritiske
spørsmålene når de kun blir opplært
innenfor et paradigme?
En bred samfunnsfaglig forskning
antyder at dette synet neglisjerer
institusjonelle faktorer, betydningen
av nettverk og andre eksterne grunner
til at paradigmer blir som de blir
(Anderson m.fl. 1992; Backhouse, 1994;
Biddle, m.fl. 2008; Blaug, 2001; Cedrini
& Fontana, 2015; Colander & Landreth,
2004; Davis, 2006; Dequech, 2017; Gans
& Sheperd, 1994; Heilbronner, 2011;
Kuhn, 1962; Lee, 2009; Leeson, 2000,
Lakatos 1980, Maki, 1992; M. Morgan
& Rutherford, 1998; Rutherford, 2011;
Weintraub, 1999, Yonay, 1998).
MANGLER UTDANNINGEN KRITISK
TILNÆRMING?
Oppfordrer
økonomiutdanningen
studentene til en kritisk tilnærming til
eget fag, eller til ukritisk pugging av
pensum? Vi finner ikke grunnlag for å
avfeie påstanden, men vil understreke
at vår metodiske tilnærming gir opphav
til en stor grad av usikkerhet. Vi kan
dermed hverken avfeie eller bekrefte
kritikken.
Vi har undersøkt om
og
emnebeskrivelsene

programeksplisitt

Vårt spørsmål er hvor
stor den marginale
nytten av enda ett
arbeid innen nyklassisk
teori kan være.

oppfordrer studenten til filosofisk,
etisk og metodologisk refleksjon.
Vi finner ingen slike oppfordringer i
programbeskrivelsene, imidlertid er
det 30 prosent av emnebeskrivelsene
som gjør dette. I tillegg har vi sett
på hvilke typer, og hvor mange,
kilder de obligatoriske emnene har
på pensum. Her finner vi at det i stor
grad benyttes lærebøker og at svært
få emner bruker mer enn fem kilder
på pensum. Til slutt har vi sett på
hvordan studentene testes. Dette er
kanskje den sterkeste indikatoren vi
har på hvorvidt studentene lærer å
forholde seg kritisk og selvstendig til
eget fag. Her er det kun 15 prosent
av eksamensoppgavene vi har sett
på som ber studenten evaluere en
problemstilling eller metode.
Her er det likevel nødvendig å
framheve svakheten i indikatorene.
Det er som nevnt mulig at det foregår
dyptgående, kritisk refleksjon på
forelesninger
og
seminargrupper
som vår analyse ikke fanger opp. For
å si noe om dette ville en kvalitativ
undersøkelse være naturlig, noe dette
prosjektet ikke har utført. Vi ønsker
altså ikke å konkludere bastant i dette
spørsmålet. I det følgende diskuterer
vi likevel kritisk tenkning litt nærmere,
samt hvorfor det er en viktig del av en
akademisk utdanning.
FORUTSETNINGER
TENKNING

FOR

KRITISK

Kritisk og selvstendig refleksjon
krever ikke bare kjennskap til eget
fag, men også evnen til å se teoriene
og modellene på avstand. En slik
evne avhenger av muligheten til å se
kontrastene mellom ulike teoretiske og
metodologiske tilnærminger. Vårt krav
om pluralisme i utdanningen har sin
kilde i denne anerkjennelsen. Det er
bare gjennom å sette ulike teoretiske
tilnærminger opp mot hverandre at
man virkelig kan forholde seg kritisk.

Samfunnsvitenskapene
bygger
tradisjonelt på idealet om ‘liberal
education’, der liberal betyr ‘fri’
eller ‘frigjørende’. Dette tilsier at
studentene skal utvikle evnen til å
frigjøre seg fra overleverte ideer
(Eliassen,
2016).
Utdanningen
skal trene studentens evne til fri,
kritisk tanke, og ikke bare praktiske
ferdigheter.
Økonomiutdanningene
vi har undersøkt ser ikke ut til å
tilfredsstille kravene til ‘frigjørende
utdanning’. Det er grunn til å tro at
kritisk tenkning, der det utøves, lett
drukner i kravet til læring av matematisk
formulerte modeller. Er den norske
samfunnsøkonomiutdanningen
en
metodisk trening i matematiske
modeller og statistiske metoder,
snarere enn en dannende utdanning
som utstyrer studentene med de
ferdighetene de trenger for å løse
utfordringene vårt samfunn står
ovenfor i det 21. århundret?
Universitetene skal gi rom for refleksjon
og nytenkning, og være et sted der
man har muligheten til å løfte blikket og
stille de store spørsmålene (Colander
og McGoldrick, 2009). Derfor mener vi
det er viktig at bachelorprogrammet
i samfunnsøkonomi gir studenten en
forståelse av økonomifagets historie,
utvikling og mangfold. Dette for å
stimulere studentene til fri utfoldelse
og legge til rette for faglig utvikling.
En annen del av kritikken som kommer fra
den internasjonale studentbevegelsen
for pluralisme i økonomifaget sier at
økonomiutdanningen ikke i tilstrekkelig
grad forbereder studentene på de
oppgavene de skal fylle i samfunnet.
Premisset for denne kritikken er at
studentene i løpet av utdanningen i
størst grad forberedes på akademia
og forskning (Tieleman, m.fl. 2018).
En stor
studerer
og fylle
der de
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andel av studentene som
samfunnsøkonomi skal ut
viktige roller i samfunnet,
behøver å kunne forholde

seg kritisk og analytisk for å kunne
løse framtidens utfordringer. Det å
utelukkende pugge de teorier og
modeller som står på pensum i dag,
er ikke å forberede seg på framtiden.
I en verden, og et arbeidsmarked, i
stor endring er det viktigste utbyttet
en utdanning kan gi evnen til å lære.
I en tid preget av store endringer
og økende automatisering synes det
spesielt viktig at utdanningen legger
til rette for “etisk refleksjon, kreativ
problemløsning og kritisk tenkning.”
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.14)

“Når vårt samfunn nå står
ovenfor nye, store utfordringer
må studentene utstyres med
en verktøykasse for å finne
løsninger for framtiden. Det
finnes ikke én hammer som
løser alle problemer.”

VEIEN VIDERE
Selv om denne rapporten ikke ser
spesielt på alternativene til dagens
økonomiutdanning virker det naturlig
å peke på hvor veien kan gå videre.
Først diskuterer vi et alternativt
opplegg som har blitt foreslått for å
gjøre økonomiundervisningen mer
virkelighetsnær. Vi peker også på
noen endringer vi selv mener bør
vurderes, med bakgrunn i denne
analysen.
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CORE er et åpent og gratis
introduksjonskurs “for alle som vil
forstå innovasjon, ulikhet, bærekraft,
og andre områder av økonomien”.
Wendy Carlin ledet arbeidet med å
utvikle dette kurset for Institute for
New Economic Thinking (INET), som
ble etablert i 2009 som et resultat
av debatt og kritikk innenfor det
etablerte faget etter finanskrisen.
Instituttet
støtter
blant
annet
forskning innen heterodoks økonomi
og er støttet av en rekke prominente
økonomer inkludert Amartya Sen og
Joseph Stiglitz.
CORE
er
en
nettbasert
læringsplattform,
utviklet
med
tanke på å løsrive seg fra noe
av
metodefokuset,
og
dra
økonomifaget tilbake ned på jorda.
Undervisningsopplegget
starter
med komplekse beskrivelser og
historier fra virkeligheten, før de ulike
metodene og modellene introduseres
for å forklare ulike økonomiske
mekanismer. Her må studentene
gjennom noen utviklingstrekk før de
blir presentert for de første tilbuds- og
etterspørselskurvene. (Boye, 2017).
Kurset har imidlertid blitt kritisert for
å ikke å introdusere studentene for et
mangfold av teorier. Det er fortsatt
nyklassisk teori, bare presentert på
en mer virkelighetsnær måte. Dette
er en start, men det er langt fra
målsetningen og en virkelighetsnær
og pluralistisk økonomiutdanning
som oppfordrer studenten til en
kritisk tilnærming.
Med bakgrunn i vårt arbeid med
denne undersøkelsen og analysen
av dagens studieprogrammer i
samfunnsøkonomi ønsker vi helt
til sist å foreslå noen endringer
som vi mener ville gitt en bedre
grunnutdanning. Disse endringene
er i tråd med anbefalingene gjort
av ekspertgruppen INET nedsatte i
2010 for å revidere og fornye pensum

(Skidelsky m.fl. 2010):
Utdanningen bør fokusere mer på
den faktiske økonomien. Den faktiske
økonomien bør ikke reduseres til
eksempler for teorier og modeller.
Snarere bør modeller brukes til å
beskrive de førende fenomenene og
trendene vi observerer i økonomien, i
Norge og ellers i verden.
Økonomifagets historie og idéhistorie
bør være en naturlig del av den
teoretiske undervisningen. Når man
presenteres for en teori eller modell
bør man samtidig presenteres for
andre teorier og modeller som søker
å beskrive det samme fenomenet,
og eventuelt hvilken teori man
brukte tidligere. En slik faghistorie
ville dessuten vise røttene til ulike
teoretiske skoler og tradisjoner.
Økonomiutdanningen
må
bli
pluralistisk.
Studentene
må
presenteres for en bredde av teorier
og modeller, og lære hva som skiller
dem fra hverandre. De må være
bevisst på hvilke teorier som søker å
gi hvilken innsikt.
Disse grepene vil ikke gjøre
utdanningen mindre krevende, men
vil utfordre studentene på andre
ferdigheter. Undervisningen vil bli
mer variert og mangfoldig, og tillate
refleksjon over ulike tilnærminger
og på den måten gi en mer robust
innføring i det vakre og mektige faget
samfunnsøkonomi er.
UTDANNING
ÅRHUNDRET

FOR

DET

21.

Denne
rapporten
stiller
spørsmålet
om
hvorvidt
s amf unnsøkonomiutdanningen
svarer til de globale utfordringene
vi står ovenfor i det 21. århundret.
Forfatterne bak denne rapporten
tror at hva dagens studenter lærer er
viktig, fordi det er de som skal skape
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framtidas løsninger.

Boye, E. (2017). Med lidenskap for
økonomifaget: Et intervju med Wendy
Carlin. Samfunnsøkonomen 6/2017.

Det finnes ikke én hammer som løser
alle problemer, heller ikke i økonomisk
teori. Når vårt samfunn nå står ovenfor
nye, store utfordringer må studentene
utstyres med den verktøykassen
økonomifaget har å tilby.

Cedrini, M. F. (2015). Mainstreaming.
Reflections of the Origins and Fate of
Mainstrem Puralism. Torino. Retrieved
from
https://ideas.repec.org/p/uto/
dipeco/201510.html

Det er avgjørende at framtidas
økonomer kan dra på kunnskap og
verktøy fra flere teoretiske skoler.

Colander, D., & Landreth, H. (2004).
Pluralism, Formalism and American
Economics. Middlebury College Economics
Discussion Paper, 9.

Så langt har dette århundret
vært preget
av en voksende
studentbevegelse for pluralisme i
økonomifaget, og et økende press for
at en ensrettet disiplin skal åpne opp
for det mangfoldet av perspektiver og
tilnærminger som finnes.

Dannelsesutvalget (2009). Kunnskap og
dannelse foran et nytt århundre. Innstilling
fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning.
Hentet fra: https://w2.uib.no/filearchive/
innstilling-dannelsesutvalget.pdf
Davis, J. (2006). The turn in economics:
neoclassical dominance to mainstream
pluralis? Journal of institutional economics,
2(1), 1-20.

Vi håper at denne rapporten vil
bidra til å løfte samtalen om hva
økonomiutdanningen faktisk er, og
hva den bør være, for å stå seg i møte
med virkeligheten.

Dequech, D. (2017). Some institutions (social
norms and conventions ) of contemporary
mainstream economics, macroeconomics
and financial economics. Cambridge
Journal of Economics, 41(6), 1627-1652.
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Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske
spørsmål.
Kritisk økonomisk tenkning er viktigere enn noen gang! Ved å bli medlem i Rethinking Economics Norge bidrar du til å fornye og berike økonomifaget, og får være
med å diskutere og definere de store økonomiske spørsmålene i vår tid. Vi er en frivillig organisasjon, uten ansatte. Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer om hvordan
vi bruker midlene våre.
Studentmedlem (bachelor/master/PhD): 100 kroner
Medlem: 350 kroner
Høytlønte: 600 kroner
Solidaritetspris: valgfri sum over 600 kroner
Bli medlem i dag!
Du melder deg inn ved å betale kontigenten, enten i Vipps til #75941, eller du kan
overføre til vårt kontonummer: 1254.62.41171. Obs! Merk betalingen med «Kontingent 2020», og inkluder navn, adresse, epostadresse, tlf.
Som medlem i Rethinking Economics Norge får du:
* Rabatt på alle våre konferanser og arrangementer
* Nyhetsbrev for medlemmer på epost
* Tilgang på organisasjonens ressurser
* Stemmerett på vårt årsmøte
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