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La ikke det bli tilfelle nå. Her bør det tas grep og
få fjernet denne skjensel før ulykken rammer
oss.
Vi har nok av grusomme eksempler som
begynner i det små. Seneste referanse er Nice i
Frankrike.
Rolf E. Halbo, Open Top Sighseeing-sjåfør

Stort mangfold og ulike teorier i
økonomifaget
I Aftenposten 2. september forsøker Gunnar
Fiksdal å gi en fremstilling om at det er mange
ulike teoriretninger innen økonomifaget, og at
norske universiteter, inklusiv Universitetet i
Oslo, bare underviser én av dem. Dette er et helt
fortegnet bilde. Vår forskning og undervisning er
tilsvarende det som gjøres på ledende
universiteter i Europa og USA. Det er stort
mangfold og mange ulike teorier og synsvinkler
innen den forskningen og undervisningen som
gjøres, selv om Fiksdal hardnakket forsøker å
samle alt under ett navn. De alternative
teoriretningene som Fiksdal trekker frem, har
lite gjennomslag i forskning og undervisning ved
ledende universiteter.
Dette betyr ikke at økonomiundervisningen bare
kan fortsette som før. Økonomifaget er i en

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-7-september-603955b.html

07.09.2016

Kort sagt, 7. september - Aftenposten

Page 6 of 14

rivende utvikling, og det er en utfordring for
universitetene å sørge for at undervisningen
greier å henge med. Nyere forskning bruker
gjerne mer avanserte metoder og er mer
empirisk orientert, noe som gir bedre
forklaringer på viktige økonomiske
problemstillinger. I undervisningen må vi legge
vekt på de mer grunnleggende teoriene, men vi
må også bli flinkere til å trekke inn den nye
spennende forskningen som gjøres.
Steinar Holden, instituttleder,
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Takk for tilliten, Folkvord
For n'te gang stiller Aftenposten pliktskyldigst
opp som mikrofonstativ for Erling Folkvords
tøvete påstander om undertegnede.
I et debattinnlegg 6. september hevder han at en
person, Jan Erik Skog, «varslet» om korrupsjon i
Unibuss AS. Unibuss ble varslet, men ikke av
Skog. Etter politianmeldelse fikk de skyldige sin
dom. At Folkvord savner initiativ fra meg mens
jeg var samferdselsbyråd, er definitivt en
tillitserklæring. Men det var sant å si litt
vanskelig, siden herr Skog aldri tok seg bryet
med å kontakte meg.
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