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Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra kurstillfället: Huvudbok 
på kursen är densamma som tidigare, men artiklar, kompendier och 
föreläsningar uppdateras kontinuerligt inför varje kurstillfälle. Till denna gång 
har föreläsningarna om humankapital och humankapitalets utveckling över 
livscykeln strukturerats om och bygger på ett utdrag från en bilaga till 
Långtidsutredningen 2019. Mot bakgrund av synpunkter från förra terminen var 
ambitionen också att skapa bättre övergångar mellan föreläsningar och att 
studenterna skulle ha en bättre överblick av materialet. Föreläsningarna 
kortades också ned något för att skapa mindre känsla av tidspress. Till den 
individuella uppgiften har instruktionerna förtydligats. Förhoppningen är att det 
ska hjälpa studenterna att skapa bättre disponerade texter, och skapa en 
tydligare koppling till användbarheten av referenslitteraturen. 
 
Sammanfattning av kursutvärderingen:  
Utvärdering efter tentamen: 22 svarande (av 83, 26,5%).  
 
Det allmänna omdömet om kursen var överlag positivt vad avser kursen 
övergripande, genomsnittsbetyget var 4,5 på en femgradig skala. Samma 
snittbetyg gavs för undervisningen och för examinationen (4,3) som med kort 
varsel var nödvändig att göras om till en hemtenta.  
 



Kursens styrkor enligt studenterna: Enligt fritextsvaren är många nöjda med 
stödet från föreläsningsanteckningarna, från själva föreläsningarna och framför 
allt från gruppövningarna.  
Kursens svagheter enligt studenterna: Några av fritextsvaren uttrycker att 
hemtentan blev för mastig. Om det blir aktuellt med hemtenta i framtiden 
kommer den troligtvis mer att likna en vanlig salstenta i form och tidsrymd.   
 
Lärarens analys av kursens genomförande: Kursens övergripande 
genomsnittsbetyg är relativt högt, 4.5. Betyg avseende kursens relevans för att 
nå de förväntade studieresultaten gav liknande siffror. På grund av corona-
krisen kunde kursen inte slutföras med ett par sista föreläsningstillfällen. Det var 
lite olyckligt då man ofta får de bästa synpunkterna från studenterna i slutet av 
kursen.  
 
Slutsatser samt förslag till förändring: Förändringarna som avsåg att ge 
överblick, och mindre stress, verkade också fungera och kommer att behållas. 
Instruktionerna till den enskilda uppgiften fungerade bättre denna gång, och de 
ändringar som gjorts kommer också att behållas. Som alltid eftersträvas också en 
ständig uppdatering av litteraturen via nyutkomna working papers, rapporter 
eller artiklar i vetenskapliga tidskrifter.   
 
 


