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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4/A4).

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l
l
l
l

redogöra för grundläggande ekonomiska begrepp och samband
redogöra för budgetering
tillämpa kunskap om att upprätta budgetar i givna situationer
redogöra för redovisningens syfte
tillämpa kunskap om löpande bokföring
tillämpa kunskap om enkla bokslut

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l
l

grundläggande ekonomiska begrepp och samband
budgetering
resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget
bokföring av affärshändelser
externredovisningens syften
enkla bokslut

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbstudieplats och består av
självstudier efter kursansvarigs instruktion, deltagande i webbaserade gruppdiskussioner
och författande av individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång
till dator och internet. Inga obligatoriska träffar på campus ingår.

l

enkla bokslut

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbstudieplats och består av
självstudier efter kursansvarigs instruktion, deltagande i webbaserade gruppdiskussioner
och författande av individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång
till dator och internet. Inga obligatoriska träffar på campus ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga prov. Bedömning sker
också genom inlämnade lösningar på individuella uppgifter samt ett case.
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.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1FE909, 1FE855:1 och 1FE196
med vardera 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Arvidsson P, Carrington T. & Johed G. Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste
upplagan. Cirka 380 sidor.
Arvidsson P, Carrington T. & Johed G. Den nya affärsredovisningen. Övningar.
Liber. Senaste upplagan. Cirka 200 sidor.
Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen. Liber Ekonomi.
Senaste upplagan. Cirka 700 sidor.
Ax, C. & Kullvén, H. Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar.
Liber Ekonomi. Senaste upplagan. Cirka 290 sidor.
Kompendiematerial. 34 sidor.

