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Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Svarsfrekvensen har varit 18% 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
Antal 
träffar 156 

  

Statistik hämtad 
av: MGO 

Resultat på kurs Betyg Antal % av träffar % av avklarade 

  
VG 35 22% 36% 

  
G 61 39% 64% 

Summa studenter med 
betyg   96 62%   
Summa studenter utan 
betyg   60 38%   

 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
Det allmänna omdömet om kursen bland studenterna är att kursen har varit arbetskrävande, men 
nyttig och lärorik. Majoriteten (76 %) av studenterna tycker att föreläsningar och lektioner samt 
lärarnas pedagogiska egenskaper har varit i ganska stor utsträckning värdefullt för inlärning och 
förståelse. Kursens mål bedömdes som tydligt och de flesta har i ganska stor utsträckning tyckt att de 
uppnåtts kursen mål. Kursadministrationen har i stort sätt fungerat bra. När det gäller 
kurslitteraturen tyckte 92 % att den hade varit till stöd och hjälp för sitt lärande. 76 % tyckte att 
undervisningsformen och lärare hade varit till stöd och hjälp för studentens lärande, 21,6% instämde 
delvis. Examinationen uppfattades som relevant i förhållande till kursens lärandemål tycke i princip 
alla som svarade på enkäten. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 
 
I denna grundkurs ingår en föreläsning med introduktion i ämnets grundläggande uppbyggnad, 
teoretiska begrepp och utveckling av externredovisning teoriutveckling. Framtida utvecklingar 
diskuterades samt påverkan av informationsteknikutveckling på ämnet och yrkesutvecklingen 
 
Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Jan kan inte uttala mig om detta, eftersom kursen i princip inleder respektive program. Jag försökte 
med relevanta exempel kopplar till respektive program 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
 
Kursen resurser användes i sin helhet. Mera övningstimmar hade varit bra men utrymme fanns 
endast mycket begränsat. Genom PingPong och mailkontakt försökte jag svara på många frågor som 
kommer upp i samband med kursens praktikfall. 
 
 
Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
I princip inga större problem under kursens gång med ett beprövat upplägg och genomförande. 
 
 
 
 
Eventuella förslag till förändringar 
 
Konteringsuppgiften introduceras relativ omgående efter deltenta 1. Jag tror att detta är en bra 
tidpunkt. Däremot är det lämpligt att lägga en frågestund lite senare (efter Case introduktionen) för 
att hjälpa till med hantering av programmets funktioner 
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