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Vilket program och årskurs läser du?
Valfritt ekonomprogram år 3
Valfritt ekonomiskt programårslurs 3
valfritt ekonomiskt program år 3
Vep 3
It-ekonom 3

Respondenter: 5

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på informationen om kursen. Har du inga
synpunkterklicka på Fortsätt.
Jag tycker det var bra att Sven Olof hade en lista på vad som skulle vara med när det gäller alla artiklar
Tydligt vad som skulle krävas för att jag som student skulle klara kursen och vad läraren förväntade av mig. Bra även när
han säger vad vi kan förvänta oss av honom och även när han följer upp det.
Bra att hela listan på artiklar lämnades ut från början.
bra att få informationen om alla artiklar redan från början så man kunde planera in att läsa dem när man hade tid
Läraren klargjorde tidigt att kursen skulle kräva mycket arbete och det var bra. Men jag anser att läraren kunde vara
tydligare med att klargöra hur han skulle bemöta redovisningen av praktikfall. Tyckte läraren gick ut för hårt första
redovisningen vilket blev en sorts chock för eleverna.
Var lite ont om information innan kursennär vi började läsa den hade vi i princip ingen aning om vad vi skulle läsa. Detta
var svårt då vi efter bara några veckor skulle välja uppsatsämne...
Mycket stora arbeten som inte gav poäng...och ingen nytta till tentan. Dock lärde man sig en hel del på dem

Respondenter: 7

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på administrationen. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
I och med att allt fanns på Sven Olofs hemsida har det varit lätt att få tag på
har alltid kommit mail som det är utlovat!
För många föreläsningar somkrockar med varandra.

Respondenter: 4

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på kurslitteraturen. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
Mycket i böckerna som har saknat relevansdock har det varit många intressant artiklar
Lite flummig litteratur (gäller EJ strategiboken)
Roligt med artiklarnaeventuellt lite för många. OK litteraturcontrollhandboken vad den mest givande
Som Collin sagt var det lite mycket ”prat” ibland i Controllerhandboken och boken om balanserat styrkort. Sedan tyckte
jag inte att strukturen i strategiboken var riktigt braden var lite rörig.
ganska onödiga böckerlärde sig mer av att lyssna på läraren och slippa svammel i böckerna
Controllerhanboken var bra. BSC boken kan bytas ut mot en mer menningsfull bok. Strategi boken var ok.
chb var bra!dock var grants bok dåligdåligt register och opedagogisk!
Ta bort balanserad styrkortsboken. Den är onödig!! Det står bättre och tillräckligt om balanserat styrkort i
Controllerhandboken!

Respondenter: 8

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på kursupplägget. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
Jag tycker att praktikfallen skulle man kunna ha hand om ett och de andra skulle man kunna få göra på deltidannars är
det ganska många att ha varje vecka. Som det blev på slutet att det bara var en grupp som lämnade in.
lite för stora uppgifter var veckahar varit svårt att både hinna läsa allt samt att göra uppgiften
Några föreläsningar till hade inte skadat

Roligt med alla caseman lärde sig riktigt mkt på dem.
Jag tycker att upplägget var braspeciellt att vi hade inlämningsuppgifter till varje gång. Det gjorde att man fick tänka
själv och använda teorinoch inte bara lära sig utantill.
bra upplägg i helhetmen det hade varit bättre att börjat med föreläsningarna innan övningarna. Det är lätt att tiden
springer iväg och att själva föreläsningen får ett förhastat slut
Blev väldigt mycket jobb med praktikfallen men samtidigt var det lärorikteftersom man direkt satte igång och bearbetade
föreläsningsmaterialet.
mycket bra med casen!
Uppgifterna varje vecka var bramen de var alldeles för stora och tog tid att göra vilket gjorde att man inte hann läsa
kurslitteraturen och artiklarna som vi hade till varje föreläsning. Vi hade ju andra kurser också eftersom kursen gick på
halvfart...
Det är bra med inlämningsuppgifter under kursens gång så att man ”tvingas” börja läsa från börjanmen med en
inlämn.uppgift i veckan så hinner man varken läsa resten av kurslitteraturen och artiklareller läsa de andra kurser man
läser samtidigt. En kurs på halvfart ska inte behöva ta mer än hälften av ens tidman måste ju hinna med de andra
kurserna man läser.
bra med praktiska övningar

Respondenter: 11

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på arbetsbelastningen. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
för mycket att läsa i veckorna
För stora uppgifter
Lite för många och för stora case. Det tog för lång tid att göra case så jag slutade att ens försöka. Man fick välja case
eller läsa.
Det har varit väldigt mycket att göra jämfört med andra 7,5-poängskurser (förutom extern I). I och med att vi har kommit
till C-nivå nu ska det ju vara mer att göramen det är stor skillnad från B-nivå även med tanke på det!
Mycket att göramen inte som ett problem
lite väl många artiklar med tanke på att vi hade tre böcker att läsa. En del av artiklarna var svåra att läsa och förstå.
Hade underlättat om man jobbat mer med dessa på föreläsningarna.
Tyckte att praktikfallen var lite väl omfattande. Kunde varit lite mindre omfattande så tror jag att fler hade lämnat in.
Kändes som en helfarts kursmen antar att det gör det på C-nivån?
mkt jobbhar lagt ner mkt tidmen väntade mig att det skulle vara krävande på c-nivå
Alldeles för mycket att göramed en inlämningsuppgift i veckandå hinner man inte med att läsa kurslitteraturen och
artiklarnaän mindre sina andra kurser.
Jag har kontakter med de som har läst externredovisning II och jag anser att vi har haft orealistiskt mycket. Mycket
casemycket böcker att läsaotroligt många powerpointslidar.

Stor arbetsbelastning

Respondenter: 12

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på undervisningens anpassning till kursplanen. Har du inga
synpunkterklicka på Fortsätt.
det var ju inget räkna

Respondenter: 1

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på lärarnas stöd i kursen. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
Sven Olof har alltid varit snabb på att svara på epost och han har get oss bra feedback på de arbeten som vi har gjort.
Alltid erhållit snabbt svar när jag som student har undrat något.
Vill elevernas bästadet märks
Om man har undrat något har svar kommit väldigt fort via mail! Annars har det varit givande diskussioner på lektionerna.
Mycket engagerad
kanonbra möjligheter att kontakta läraren via mail när man får svar inom rimlig tid
Har snabbt fått svar på mailen. Mycket bra. Fått bra vägledning/tips när man kört fast. Bra att läraren uppmuntrat
eleverna till att inte tveka med att höra av sig. Vilket gjorde att man inte kände sig till besvär när man hörde av sig.
mycket bra engagemang
mkt bra kontakt me lärarensom visat ett mkt stort engagemang

Jag anser att läraren vid första tillfället markerade en överlägsenhet. Kränkandeeftersom studenten framme vid tavlan
var så nervös.

Respondenter: 10

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på frågan om hur du legat till på kursen. Har du inga
synpunkterklicka på Fortsätt.
Det skulle ha behövts personlig feedback på casen. Om inte du hinner ge det hur ska vi hinna med casen?
Svårt att veta hur man ligger tillmen bra med casen för då ”måste” man plugga

Respondenter: 2

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på examinationen. Har du inga synpunkterklicka på
Fortsätt.
Tentan motsvarade ungefär förväntningarna. Vi hade ju fått en typtenta att titta på innanoch precis som på den skulle
man komma med egna exempel och tänka själv på tentanistället för att bara kunna utantilläven om det var mycket sånt
också. Det kom inte mycket från de inlämningsuppgifter vi haftvilket jag hade förväntat mig. Det var lite synd att inte
tentan låg senare i tentaperiodenspeciellt som många av oss skulle göra omtenta i extern I bara några dagar innan.
Tentamens avdelningen la tentan på en mycket dålig tidpunkt. De visste att flertalet av eleverna hade en krävande
omtenta bara tre dagar tidigare. Då går det inte att klara av båda två utan eleven måste välja vilken som ska prioriteras.
relevanta frågor som sammanlagt fick oss att svara översiktligt av kursens innehåll
Tunga case som tog mycket tid.

Respondenter: 4

Här kan du lämna dina personliga synpunkter på kursens betydelse för din utbildning. Har du inga
synpunkterklicka på Fortsätt.
Trodde dock den skulle vara mer åt verksamhetsplaneringshållet
Jag tycker att kursen ger bra förståelse för vad en controller göroch även för strategiutformning. Även om man kanske
inte kommer att arbeta med något av detta kan det vara bra att känna tilleftersom man kommer att ”utsättas” för det vi
lärt osst.ex. genom strategiförändring eller budgetering.

Respondenter: 2

Vad har varit det bästa med den här kursen? Har du inga synpunkterklicka på fortsätt.
Att äntligen ha haft en lärare verkligen vet vad han pratar om och som har kunnat förklara något som varit oklart för oss.
Har verkligen prickat rätt med artiklar som varit relevant till varje föreläsning. Känns bra när jag märker att läraren har
lagt ner mycket tid på sin undervisning. Då lägger även jag ner mer tid på min inlärning.
Att vi har haft roligt på lektionerna och lärt oss att använda kunskapen praktiskt genom praktikfallenäven om det blev lite
missförstånd om vad vi skulle göra någon gång (intressentanalysen t.ex.). Läraren har varit mycket engageradoch det tror
jag smittar av sigiallafall på mig.
Trevliga diskussioner i samband med läxförhör
bra lärarebra upplägg. Mycket bra med uppgifter som ej bedömdesmen som satte fart på oss att plugga och testa våra
kunskaper. Kunde vara mer genomgång av artiklarnas innehåll eftersom alla inte är lika bra på att förstå fackspråket som
används.
Orsaken till att det inte blev full poäng är för att jag tyckte att det blev för mycket jobb med praktikfallen. Den andra
kursen jag läste fick skjutas åt sidan för att hinna med praktikfallen.

Respondenter: 6
Vad anser du främst behöver förändras på den här kursen? Har du inga synpunkterklicka på fortsätt.
Se tidigare svar
Lite lättare uppgifter eller kanske skippa någon i mitten så att vi hade fått lite andrum och hunnit läsa ikapp i
litteraturen.
Färre men istället obligatoriska case som ger poäng till tentan.
Trodde det skulle vara lite räkna ocksåsom sagtdet är alltid skoj att räkna
Någon gång fick vi hoppa över några Powerpointbilder för att vi diskuterat uppgiften för länge. Samtidigt lärde man sig
väldigt mycket av de diskussionernaså jag hade inte velat vara utan dem heller! Mer lektionstid är väl inte heller en
lösningeftersom det är en 7,5-p-kurs.
några färre artiklar och mer genomgång av de kvarvarande så att man verkligen har förstått vad författaren vill få
framannars känns det ganska onödigt att läsa dem för läsandets skull.
Nivån på praktikfallen. De ska absolut finnas kvareftersom det är mycket bra att man direkt bearbetar
föreläsnigsmaterialet. Men jag tycker att det kan minskas något i omfång. Byt ut boken till balanserat styrkort. Måste
finnas bättre.
lite enklare nivå på casen skulle göra att man lärde sig mernu gjorde den höga svårighetsgraden på casen att de
tenderade till att kännas övermäktiga
Färre eller mindre inlämningsuppgifterman hinner inte med att göra allt som krävsman hinner inte med att läsa
kurslitteratur och övriga artiklar och man hinner inte med sina andra kurser. en halvfartskurs ska ha en arbetsbelastning
som motsvarar halvfartinte en helfartskurs.
mer info inför praktiska övningar. lagt mer tid på att försöka förstå uppgiften än att genomföra den.

Respondenter: 10

Vilka synpunkter har du på denna enkät? Har du inga synpunkterklicka på fortsätt.
Fråga 2 var lite konstigdär det frågades vilket program man gick... Man hade ju redan fått fylla i på fråga 1 om man gick
ett program eller inteoch svarsalternativen på fråga 2 var ”Fek 61-90” och ”annat”. Fek 61-90 inget programutan en
kursså här borde man ju fyllt i vad man gick för programsom man kom till om man tryckte på ”annat”.
mycket bra att kunna skriva lite egna synpunkter efter varje svar
JAG VILL SE RESULTATET/UPPFÖLJNINGEN!!!!!

Respondenter: 3

