
 

 

 

 
Kursutvärderingsrapport 
 
Kursens namn 
Finansiell ekonomi 

Ladokkod 
21FE1B 

Antal högskolepoäng 
7,5 

Period (ex P1 2009) 
P3 2019 

Antal studenter 
113 

Sammanfattning av kursens 
examinationsresultat 

Antal Godkända 
51 

Antal Väl godkända 
15 

Sammanfattning av kursutvärdering 
från  

• studenter 
• lärare 

 

96 studenter av 113 registrerade skrev ordinarie tentamen 
med ovanstående betygsfördelning. Omtentamen gav 
följande resultat: VG: 1 , G: 15, U: 21. Efter en omtenta har 
82 studenter avklarat kursens båda examinationsmoment. 27 
studenter har svarat på en utvärderingsenkät som varit 
tillgänglig i Ping Pong. Dessa ger kursen ett sammanfattande 
betyg på 3,1 på en skala 1-5. Kursen är i dag uppbyggd på 
föreläsningar varvade med räkneövningar. Kursen 
examineras med en inlämningsuppgift och en skriftlig 
tentamen. Syftet med inlämningsuppgiften är att ge 
studenterna en ökad inblick i den svenska finansmarknaden 
medan tentamen omfattar teori och beräkningar baserat på 
kursboken.  
 
Studenterna verkar nöjda med kursupplägget i stort även om 
kritik framförts från några om att inlämningsuppgiften varit 
för omfattande. Efter att det framkommit information om 
att studenter fuskar, med hjälp av egen miniräknare, på 
tentamen meddelades studenterna kort tid innan ordinarie 
tentamen om att de inte skulle få använda egen miniräknare 
under tentamen utan vara hänvisade till miniräknare som 
lånas ut av skrivningsvakt. Denna nya regel mötte en hel del 
kritik. Framförallt var man kritisk mot att beskedet kom nära 
inpå dagen för tentamen.  
 
Min uppfattning är att studenternas närvaro vid 
undervisningstillfällena varit låg och att de studenter som 
följer undervisningen i högre grad blir godkända på ordinarie 
tentamen 
 

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  

• lärandemål och resultat  
• innehåll  
• undervisningsformer  
• litteratur  
• examination  
• forskningsanknytning 
• professionsanknytning 
• studentinflyttande 

 

Omfattningen på inlämningsuppgiften kommer att ses över. 
Vid examination kommer även i fortsättningen studenterna 
vara hänvisade till miniräknare som lånas ut av 
skrivningsvakt. Inga andra förändringar av upplägget är 
planerade. 
 
 
 



 

 

 

 
Övrigt 
 

 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser och 
kommentarer inför kommande kurs 
 

Se ovan! 
 
 
 
 
 
 

Kursansvarig lärare 
 

Urban Kjulin 

 


