
 

 
 
 

Kursrapport – Akademin för vård arbetsliv och välfärd 
 
 

Kursens namn: Redovisning för administratörer Ladokkod: 21RV2A 

Antal högskolepoäng: 7,5 hp Period (ex P1 2018): P3 2018 

Inom program alt. fristående kurs: Administratörprogrammet (SGADI17h) 

 
 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 
Enkät lades ut på pingpong. Den besvarades elektroniskt av 25 studenter av de 54 studenter som är 
registrerade på kursens pingpongsida. Av dessa 54 studenter är 3 omregistrerade. 
 

Analys av: 
Studenternas resultat och prestationer 

Kursen har följande examinationsmoment 
Tentamen: individuell skriftlig tentamen 
Vid ordinarie tentamenstillfälle deltog 48 studenter (varav 3 gjorde omtenta). Av de studenter som tenterade 
för första gången så hade 15 studenter underkänt, 15 studenter godkänt och 15 studenter väl godkänt. Dock 
valde 6 förstagångsregistrerade studenter att inte tentera vid detta tentamenstillfälle. 
Inlämningsuppgift: genomförs enskilt, skriftlig inlämning 
Av de 51 förstagångsregistrerade studenterna har 31 fått godkänt resultat vid första inlämningsomgång.  
Seminarium: aktivt deltagande 
Alla studenter utom två har deltagit på seminariet. 
Datorövning: aktivt deltagande 
Alla studenter har deltagit antingen vid ordinarie examinationstillfälle eller vid omexaminationstillfället. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination   
 Skalan som använts för frågorna: “stämmer inte alls” – “stämmer delvis” – “stämmer ganska bra” – “stämmer helt” 

 
En majoritet av studenterna (75% - 80%) anser att det “stämmer ganska bra” eller att det “stämmer helt” att 
undervisningen, kurslitteraturen och lärarna varit ett stöd för lärandet. Vidare anser en majoritet av 
studenterna (80% - 85%) att det “stämmer ganska bra” eller att “det stämmer helt” att kursens innehåll, 
undervisningsformerna och examinationerna varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål.  
 
Förbättringsområden: teorimoment och datorövning. 
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Forskningsanknytning 
Skalan som använts för frågorna: “stämmer inte alls” – “stämmer delvis” – “stämmer ganska bra” – “stämmer helt” 
 
En majoritet av studenterna (60% - 65%) anser att det “stämmer ganska bra” eller att det “stämmer helt” att 
de fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde, utvecklat sitt kritiska tänkande samt 
utvecklat sitt vetenskapliga förhållningssätt. 
 
 
 
	

Övriga kommentarer 
 Skalan som använts för frågorna: “stämmer inte alls” – “stämmer delvis” – “stämmer ganska bra” – “stämmer helt” 
 
En majoritet av studenterna (ca 80%) anser att det “stämmer ganska bra” eller att det “stämmer helt” att de 
haft tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig kursens innehåll.  
 
En majoritet av studenterna (68%) anser att det “stämmer ganska bra” eller att det “stämmer helt” att de fått 
en tydlig bild av hur kursen passar in i deras utbildning. 
 

 
Förslag till förändringar 
För att stärka forskningsanknytningen så behöver teoriinslaget i kursen förstärkas. Förmodligen sker det 
bäst genom att öka föreläsningstiden om redovisningsteori. 
Förutsättningarna för datorövningen behöver förbättras. Ett sätt att lösa detta kan vara att lägga in en 
föreläsning före datorövningen där man går igenom de bokföringstekniska delarna i datorövningen så att 
själva datorövningstillfället får större fokus på datorbaserade bokföringsprogram och inte bokföring i sig. 
Vidare kan examinationskraven kring datorövningen behöva förstärkas. 
 

 
 

Kursanvarig: 
Glenn Fihn 
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