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Kursrapport 
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Grundläggande företagsekonomi 7.5 hp, 11FE00 

Inom program 
 

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  
 

Kursansvarig 
 

Erik Ljungar 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka -Vecka  44, Vt-18 

Antal kursdeltagare från start  
 

56 st 

Anta studenter som svarat 
 

34 st 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

49 st har helkursbetyg 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 

Kursen har övervägande positiva omdömen avseende 
måluppfyllelse och upplägg. 83 procent av de som svarat upplever 
att kursens mål är uppfyllda, samt likaså 83 procent anser att 
kusens innehåll överensstämmer med kursens mål. 79 procent 
anser att undervisningsformen, dvs. seminarier och föreläsningar 
varit till hjälp för studenternas lärande, samt 83 procent av dem 
som svarat anser att lärare/föreläsare varit till hjälp för deras 
lärande. 91 procent av de svarande ansåg att 
examinationsformerna (Seminarier, skriftliga inlämningar, samt 
salstentamen) även överensstämmer med kursens mål.  
 
Kurslitteraturen fick dock några  mindre positiva omdömen, särskilt 
gällande kursens litteratur. Här ansåg en majoritet av de svarande 
(70 procent) att kursens huvudbok Grundläggande 
företagsekonomi 100 varit till liten hjälp för deras lärande. I fallet 
med boken Human Resources Management - Organisationens 
hjärta ansåg endast 50 procent av de svarande att boken varit till 
hjälp för deras lärande. Det bör dock framhållas att endast 53 
procent av de svarande hade läst kurslitteraturen i ganska stor 
och/eller mycket stor omfattning.  
 
I fritextsvaren framkom både ris och ros. Generellt ansåg kusen  ha 
ett bra upplägg, där formen med föreläsningar och 
seminarieuppgifter ansågs givande. Särskilt att få lösa uppgifterna i 
grupp uppskattades. Även lärarna upplevdes som engagerade och 
bra.  
  
Vissa synpunkter framfördes dock mot att kursen hade för många  
delmoment. Särskilt det faktum att kursen inleds med en mer 
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kvalitativ del, där studenterna får fördjupa sina kunskaper om 
HRM/HRD-funktionen, upplevdes av en del som överflödigt. Andra 
ansåg dock att denna del av kursen var mycket bra och givande. I 
fritextsvaren framkom vidare av ett par av de svarande att de 
skulle vilja att hela kursen ägnades åt Redovisning, för att bättre 
hinna med detta moment. Det upplevdes särskilt som ett 
stressmoment att HRM/HRD-delen av kursen gick in något på den 
vecka som Redovisningsdelen började på. 
   
 

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Kursansvarig lärare fick mota en del kritik avseende att kusen 
inleds med en HRM/HRD-del som tar tid från Redovisningen 
(”räknedelen”). I övrigt ansågs kursupplägget i vara bra. 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

- Se över upplägget av kursen, ev. lägga examinationen av 
HRM/HRD-momentet tidigare i kursens tredje vecka så att det inte 
överlappar med redovisningsmomentet. 
- Tydliggöra för studenterna att HRM/HRD-funktionen också utgör 
en viktig del av ämnet företagsekonomi.  
- Se över kurslitteraturen, särskilt boken Företagsekonomi 100.  
- På sikt se om inte kursen kan utvecklas mot en mer renodlad kurs 
i personalekonomi.  

 
   

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering / Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på Kurs- och programtroget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtroget. Viss återkoppling sker även i 
OPUS utbildningsråd. 

Övrigt 
 
 



Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp  

 


	Kursrapport

