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Økonomi

Ebba Boye, leder Rethinking 
Economics Norge

Rethinking Economics Norge skrev nylig i 
Aftenposten om behovet for et opprør i økonomi-
faget, og 28. august svarte instituttleder Steinar 
Holden. Han mener kritikken bommer og det ikke 
stemmer at undervisningen er ensrettet, fordi det 
undervises i «mange ulike tema» og ulike modeller.

Som bachelorstudent i samfunnsøkonomi ble 
jeg aldri fortalt at det kun ble undervist innenfor 
én økonomisk fagtradisjon. De ulike modellene 
ble presentert som 
økonomiske sann-
heter vi skulle lære 
å utlede matema-
tisk. Jeg skrev aldri 
en drøftende tekst 
i løpet av studiet, 
og ble kun testet i 
evnen til å reprodu-
sere modellene. Først da jeg tok et fag i statsviten-
skap lærte jeg at økonomiundervisningen ved UiO 
kunne klassifiseres innenfor den fagretningen som 
tar utgangspunkt i «nyklassisk» økonomisk teori.

Ettersom seminarene brukes til å forstå mate-
matikken i modellene, og foreleserne flere ganger 
avslo kritiske spørsmål om at modellene ville bli 
mer virkelighetsnære utover i studiene, opplevde 
jeg aldri kritisk debatt.

I studieløpet blir studentene opplært i å justere 
modellene og endre antakelsene for å gjøre de mer 
tilpasset den virkelige verden. Man lærer både om 
uperfekte markeder og monopol, men alt innenfor 
forståelsesrammen av «nyklassisk» økonomi. Jeg 
undres over hvorfor Holden ikke forstår hva slags 
ensretting kritikken vår er rettet mot. Har UiO 
klart å utestenge de alternative teoriretningene i 
den grad at han har glemt at de eksisterer? For å 
sitere økonomen Ha-Joon Chang: Det er vanskelig 
å vite hvordan andre iskremtyper smaker når man 
bare har blitt servert vaniljeis.

Enkelte forelesere er flinke til å legge frem 
kritiske aspekter ved modellene, men det hjel-
per lite når studentene kun testes i evnen til å 
reprodusere. Vi anklager heller ikke instituttet for 

ikke å henge med 
i utviklingen som 
foregår innen 
faget, vi ankla-
ger de for å kun 
følge utviklingen 
innenfor det som 
er «mainstream», 
og å unnlate å 

fortelle studentene om den kunnskapen som fin-
nes innenfor retninger som Post-Keynesianisme, 
marxisme, østerisk, økologisk, feministisk og 
institusjonell økonomi.

Målet til Rethinking Economics Norge er en mer 
pluralistisk økonomiundervisning. Studentene 
fortjener å bli presentert for mer enn ferdigtygde 
«sannheter».

Etter å ha først avslått Palestina-
komiteens søknad om å få stå på 
stand på campus, snur nå NTNU. 
Tidligere avslag ble begrunnet 
med at «politiske handlinger 
ikke er noe som skal formildes 
på stand her på Gløshaugen uten 
når det er valgår».

– Vi har ikke noe ønske om å 
kneble noen, verken den ene el-
ler den andre, sier kommunika-

sjonssjef Christian Fossen ved 
NTNU nå til Universitetsavisen. 
Palestinakomiteen er imot NT-
NUs forskningssamarbeid med 
Israel, noe de ønsker å flagge på 
stand på Gløshaugen.

– Det er viktig at ansatte og 
studenter bli kjent med våre ar-
gumenter for hvorfor ikke NTNU 
bør samarbeide med Israel, sier 
Peder Martin Lysestøl til avisen.
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Fusjonsfrustrasjonen fortsetter

Lar Israel-kritikere få standplass

Behovet for opprør 
i økonomifaget

Adina Skog @AdinaSkog
Nu har jag ätit köttbullar i 5 dagar, jag är grym på leva stu-
dentliv

Pia Isaksætre @PIsaksaetre
Kjære Gud, Trond Giske må aldri bli kunnskapsminister 

igjen!!!! #MARERITT @konservativ

Runar B. Mæland @runarbm
Dylan-førelesing på Blindern. Mykje grått går i auditoriet (blant 
dei som i det heile tatt har hår).

Ukas tweets:

;(((

Hva prøver dere egentlig å si her, Kunnskapsdepartementet:

Kunnskapsdepartement @Kunnskapsdep
- Kvalitetsløftet i norsk utdanning kommer først når vi ser hele
 kunnskapssektoren i sammenheng, sier @konservativ

Det er kanskje ikke så veldig demokratisk om Gud får avgjøre:

Flaks at dem med lite hår sannsynligvis ikke har Twitter, for denne smalt

– Statssekretær Bjørn Haugstad 
(H) kommer stadig med nye 
stikk om at det vi gjør ikke er 
bra nok, sier en irritert Johan 
Roppen, rektor ved Høgskulen 
i Volda, til Forskerforum. Regje-
ringen har som kjent jobbet for 
fusjonering av en rekke høysko-
ler i Norge. Haugstad sier nå til 
Forskerforum at skolene i Volda 

og Molde må bli bedre for å stå 
imot konkurransen med andre 
tyngre institusjoner.

– Den nye kvalitetsforskrif-
ten stiller mye strengere krav for 
å kunne tilby master- og doktor-
grad. Jeg er usikker på om Volda 
vil klare de nye kravene, som er 
aller viktigst for å kunne fortset-
te som egen høyskole, sier han.

«Det er vanskelig å vite hvordan andre 
iskremtyper smaker når man bare har blitt 
servert vaniljeis.»

Utdanning

Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag

Karakteren 4 er «middels måloppnåelse». Er det 
urimelig å forvente middels matematikkforståelse 
fra fremtidens lærere? Vi burde ha større ambisjo-
ner! Målet må være å bli bedre enn middelmådig 
i alle fag, derfor vil Norsk Lektorlag ha strenge 
opptakskrav til all lærerutdanning. Skal vi klare å 
heve kunnskapsnivået i Norge, og status og lønn 
for læreryrket, må 
lærerne levere. Bare 
det beste bør være 
godt nok for «unga 
våre».

Norske skoleelever 

har i beste fall middelmådige matteferdigheter. For 
bare et par år siden fikk fire av ti 10-klassinger karak-
teren 1 eller 2 på matematikkeksamen. Lærerutdan-
ningene er ett av de viktigste virkemidlene for å løfte 
elevene. Kvaliteten på lærerne er avgjørende for gode 
elevresultater, en faglig sterk lærer gir kunnskaps-
grunnlag som motiverer elevene for krevende studie- 
og yrkesvalg.

I barneskolen, der allmennlærerne råder, man-
gler en av fem mattelærere studiepoeng i faget. 
Vi klarer ikke å sikre elevenes grunnleggende 
ferdigheter gjennom «tidlig innsats» uten faglig 
kompetente lærere. Derfor er firerkravet i matte 
helt nødvendig.

Som grunnskolelærer skal du undervise i sam-
funnsfag, kunst og håndverk og naturfag, da må 
du ha basiskunnskap om brøk, prosent, statistikk 
og geometri. Kravet gjelder bare om du valgte 
praktisk matematikk, den enkleste fagvarianten, 
som langt på vei repeterer ungdomsskolepensum. 

Da er det ikke for 
mye å forlange 
middels målopp-
nåelse.

Det er kort-
siktig og gal 
tenkning å ikke 

ønske at fremtidens lærere skal bli bedre enn i 
dag. Det var motstand da treerkravet i norsk og 
matematikk ble innført også, men rekrutteringen 
til læreryrket har økt. Lærerstudentenes karakter-
snitt har gått opp, og forskning fra NIFU påviser 
sammenheng mellom inntakskarakterer, gjen-
nomføringsgrad og sluttkarakter. Og det beste av 
alt: Lærerne får jobb etter endt studium.

Vil ikke fire (!) på mattekravet

«Det var motstand da treerkravet i norsk og 
matematikk ble innført også.»

« l0l n00bs. 17 er for tapere og uføre. Det er jo 11-trikken som 
gjelder. Fra Majorstuen og nedover: Valkyrien, Broker, Olivia, 
Tullins, Café Amsterdam, Gamla, Aye Aye Club, Rett inn, Gaasa. 
Kommer du deg videre, er det ikke så nøye. JA, vi har en egen 
halvårig turné. Føkk 17-trikken.»
Peder Ås reagerer kraftig på Universitas reportasje om den transkristianske ølruten langs 17-trikken
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