
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 
Kursens namn Ekonomistyrning 
Ladokkod B1OE01 
Antal högskolepoäng 7,5 hp 
Period (ex P1 2009) P4:2 2018 

Gästföreläsare per student från professionsområdet 
Antal föreläsare 
 

Antal timmar 
 

Studiebesök per student hos företag/organisation 
Antal företag /organisation Antal timmar 

 
Studieuppgifter per student på företag/organisation 

Antal företag /organisation 
 

Antal uppgifter 
 

Antal timmar 
 

Sammanfattning av kursutvärdering från  
• studenter 
• lärarlag 
• professionsföreträdare 

 

Kursvärdering gjordes vid sista föreläsningen av de 51 studenter som var 
närvarande vid det tillfället. Ca 100 studenter var registrerade på kursen. En enkät 
delades ut till studenterna där de fick svara på ett antal frågor. Frågorna som 
ingick i enkäten var: (1) Vad har varit bra/mindre bra?; (2) Vad vill du ha mer 
av/mindre av? (3) Synpunkter på: (a) undervisning; (b) litteratur; (c) Övrigt. 
 
I det stora hela så förfaller kursen fungerat bra. De flesta förefaller nöjda eller 
åtminstone ganska nöjda med kursen. Kritiken som fanns kretsade i huvudsak 
kring tre problemområden: (1) nivån på kurslitteraturen i kalkylering ansågs av en 
hel del studenter vara för hög alternativt för hög i relation till svårighetsgraden på 
exemplen som behandlades under föreläsningarna; (2) tempot under 
föreläsningarna ansåg en del studenter vara för högt; (3) samläsning mellan 
OPUS-programmet och Administratörprogrammet ansågs av vissa studenter som 
problematiskt (det blev för stökigt i föreläsningssalen). 
 
Totalt tenterade 81 studenter vid första tillfället. Av dessa hade 43 godkänt eller 
väl godkänt. Övriga 38 var underkända. Efter tentamen har synpunkten framförts 
att tentamen uppfattades som svårare än den varit tidigare år. En fråga var 
mycket riktigt betydligt svårare än de frågor som funnits i tidigare tentor.  
    

Eventuella förslag till förändringar avseende  
• lärandemål och resultat  
• innehåll  
• undervisningsformer  
• litteratur  
• examination  
• forskningsanknytning 
• professionsanknytning 
• studentinflyttande 

 

  

Övrigt  
Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 

Kalkyllitteraturen är bland den enklare litteraturen på området. Alternativ 
litteratur är vanligen betydligt svårare. Egentligen skulle kursen behöva 
någon/några föreläsningar till. Problemet är att kursen går på helfart under sista 
läsperioden på vårterminen. Under den perioden finns det vanligen en del 
långhelger. Det gör att antal dagar för föreläsning inte är så många (det går inte att 
schemalägga studenterna varje dag eftersom de också behöver tid för att läsa 
själva). Ett sätt att lösa problemet kan vara att inledningsvis ta fram 
kompendiematerial i budgetering för att därigenom frigöra tid både för 
föreläsningar och egenstudier i de delar av kursen som handlar om kalkylering. 
 
Det var första gången OPUS-programmet och Administratörprogrammet 
samläste denna kurs. Att få samläsningen att fungera kan ta lite tid. 
 

Kursansvarig lärare Glenn Fihn 
 


