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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Matematik B.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

förklara och korrekt använda ekonomiska grundbegrepp och samband•
förklara grunderna för ekonomistyrning•
beskriva grundläggande principer och metoder för budgetering•
upprätta budgetar i givna situationer•
genomföra enkla konteringar•
förklara grunderna i nyckeltalsanalys•
upprätta enkla bokslut med hjälp av periodiseringar•



Innehåll
Kursen innehåller:

grundläggande ekonomiska begrepp och samband•
ekonomistyrningens syften och funktioner•
resultatplanering•
budgeteringens grunder och budgetprocessen•
introduktion till löpande bokföring som avslutas med resultat- och balansräkning•
introduktion av nyckeltalsanalys•

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment framgår 
av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Examinationen sker genom enskild tentamen, genom författandet av rapport och 
seminarier. Ett aktivt deltagande under seminarier förutsätts också för godkänt resultat. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för A-F-skalan 
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur 
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt 
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Studenter som ligger nära gränsen 
för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera efter examinators anvisningar och 
tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärderingen ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1EB025:3, 1FE196, 1FE412, 1FE422, 1FE500:1, 
1FE501:1, 1FE526:1, 1FE855:1, 1FE909, 1FE938 och 1FE944 med 7,5 hp varadera.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen ges på engelska kommer även examinationer ges 
på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Obligatorisk litteratur 



Andersson G. Ekonomistyrning: Beslut och handling- övningsbok. Studentlitteratur. 
Senaste upplagan. 244 sidor. 
 
Andersson, G. Ekonomistyrning – beslut och handling. Studentlitteratur. Senaste 
upplagan. 500 sidor. 
 
Arvidsson P., Carrington T. & Johed G. Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste 
upplagan. 380 sidor. 
 
Arvidsson P., Carrington T. & Johed G. Den nya affärsredovisningen, övningar. Liber. 
Senaste upplagan. 200 sidor. 
 
Kompendiematerial - Ekonomihögskolan, ca 200 sidor. 
 
Vetenskaplig artikel. Ca 20 sidor. 
 
Referenslitteratur: 
Arvidsson P., Carrington T. & Johed G. Den nya affärsredovisningen, lösningar. Liber. 
Senaste upplagan. 200 sidor. 
 


