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SØK3521 Utdanningsøkonomi
Oppgave 1
I artikkelen «Accountability, incentives and behavior: the impact of high-stake testing in the Chicago
Public Sector» undersøker Brian Jacob effektene av en skolereform som ble implementert i Chicago i
1996-97.
a) Hva forstås med et “accountability-system”? Hva er hovedelementene i Chicagos «accountability-system»?
b) På teoretisk grunnlag: Hva kan vi forvente av effekter når «accountability-systemer innføres?
c) Tabellene 1 og 2 (gjengitt på side 3) gir noen av de viktigste resultatene fra analysene. Bruk
tabellene til å beskrive hovedfunnene.
d) Likningene som benyttet i tabellene 1 og 2 er forskjellige. Redegjør for hva forskjellen består
i, og diskuter hvilken av tabellene som gir de mest troverdige resultatene.
e) Skriv opp ligningen som er benyttet i Tabell 6, kolonne 1 (gjengitt på side 4), og redegjør for
hva resultatene i denne kolonnen forteller oss.
f)

Er intenderte og ikke-intenderte effekter av Chicago-reformen som forventet?

Oppgave 2
I artikkelen «Getting beneath the veil of effective schools (.) » gjør Dobbie og Fryer to typer analyser.
I første del undersøker de om «charter schools» er mer effektive enn offentlige skoler, og i andre del
undersøker de hva som karakteriserer effektive skoler.

a) Tabell 4, gjengitt på side 5, gjengir resultatene fra første del av denne undersøkelsen. Skisser
likningen som er estimert i første kolonne i denne tabellen. Redegjør for hvilke økonometriske
utfordringer som OLS ikke løser, og deretter hva kolonnene 2 og 3 forteller oss. Gi en forklaring på hvorfor punktestimatene i kolonne 3 er større enn tilsvarende punktestimater i kolonne
1. (Det forventes ingen nøyaktig gjengivelse av likningene som Dobbie og Fryer estimerer,
men at det gis likninger som er tilstrekkelig spesifisert til å diskutere hvilke problemer som løses, og hvilke som ikke løses.)
b) Tabell 7 fra denne analysen, gjengitt på side 6, gir noen av resultatene fra andre del av undersøkelsen. Redegjør for ligningen(e) som er estimert, diskuter begrensningene ved estimeringsmetoden, og benytt denne diskusjonen til å presisere hva tabell 7 forteller oss.
c) Dobbie og Fryer benytter tidligere empirisk forskning i «effektive schools»-tradisjonen som
bakgrunn for å velge forklaringsvariabler. Diskuter alternative fremgangsmåter for å finne relevante forklaringsvariabler.
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