
    Läsår 2021-2022 

 HO0110 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5.0 hp, läsår 21/22. Bilaga till kursplan. JOHN ERIKSSON Hippologprogrammet, FEK I, SLU 
 Betygskriterier och examination för lärandemålen i kursen 
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Studenten kan med god analytisk 
förmåga, och gedigen akademisk 
självständighet, skriftligen 
beskriva och förklara 
grundbegrepp i 
företagsekonomisk kurslitteratur.  
 

 

 
Studenten kan med god analytisk 
förmåga, och gedigen akademisk 
självständighet, skriftligen beskriva och 
förklara relevanta teorier och modeller 
som används i kursen.  
 

 

 
Studenten kan, med 
utgångspunkt i relevanta lagrum, 
skriftligen beskriva och på 
teoretisk grund reflektera väl 
över olika dilemman för ett tänkt 
företag.  
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Studenten kan med god analytisk 
förmåga, och akademisk själv-
ständighet, skriftligen beskriva och 
förklara grundbegrepp som finns i 
företagsekonomisk kurslitteratur.  
 

 

 
Studenten kan med god analytisk 
förmåga, och akademisk själv-ständighet, 
skriftligen beskriva och förklara relevanta 
teorier och modeller som används i 
kursen.  
 

 

 
Studenten kan, med 
utgångspunkt i relevanta lagrum, 
skriftligen beskriva och på 
teoretisk grund reflektera över 
olika dilemman för ett tänkt 
företag.  
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Studenten kan med viss analytisk 
förmåga, och akademisk själv-
ständighet, skriftligen beskriva 
och förklara grundbegrepp som 
finns i företagsekonomisk 
kurslitteratur.  
 

 
 

 
Studenten kan med viss analytisk 
förmåga, och akademisk själv-ständighet, 
skriftligen beskriva och förklara relevanta 
teorier och modeller som används i 
kursen.  
  

 

 
Studenten kan, med 
utgångspunkt i relevanta lagrum, 
beskriva olika dilemman för ett 
tänkt företag och i någon mån 
reflektera över dessa på teoretisk 
grund.  
 

 

 
Studenten kan med 
viss analytisk förmåga, 
och akademisk själv-
ständighet beskriva 
och förklara 
företagsekonomiska 
samband som finns 
inom häst-verksamhet.  
 

 

 
 Studenten kan med 
viss akademisk själv-
ständighet och med 
viss analytisk förmåga 
presentera en 
marknadsplan och kan 
i någon mån lämna 
synpunkter på 
marknadsplaner. 

 

 
Studenten beskriver 
en affärsplan och 
reflekterar i någon 
mån över hur den kan 
användas som ett 
levande dokument i en 
affärsverksamhet. 

 

Lärandemål 
Studenten 

ska kunna: 

1)  Beskriva och förklara företags-
ekonomiska grundbegrepp. 

2) Beskriva och förklara teorier och 
modeller inom företagsekonomi. 

3) Översiktligt beskriva ett företags 
möjliga utmaningar och dilemman 
som finns inom hästbranschen. 

4) Översiktligt redogöra 
för företags-ekonomiska 
samband som finns i ett 
hästföretag. 

5) Redogöra för, och 
förklara, en 
marknadsplan. 

6) Beskriva och förklara 
en affärsplan och hur 
den kan användas som 
ett levande dokument i 
ett företag. 

Examination: 

 
Skriftlig tentamen. 

 
 

Skriftlig tentamen.  
 

Skriftlig tentamen. 
 

 

Seminarium Seminarium Seminarium eller 
skriftlig tentamen. 

 

 

 

 

 



Kommentarer till betygskriterier för Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5.0 hp  
 

• Den skriftliga tentamen innehåller uppgifter som dels kan ge godkänd (nivå 3) och dels ”överbetyg” (nivå 4 och 5) på lärandemål 1-3. 

• För betyg 3 krävs betyg 3 på samtliga lärandemål.  

• För betyg 4 krävs betyg 3 på lärandemål 4–6 (där betyg 3 är max), och betyg 4 på lärandemål 1–3.  

• För betyg 5 krävs betyg 3 på lärandemål 4–6 (där betyg 3 är max) och betyg 5 på lärandemål 1–3.  

• Eventuella bonuspoäng från seminarium kan endast räknas med på ordinarie tentamen och första, från SLU anslagna, ordinarie omtenta.  

• Överbetyg kan endast fås på ordinarie tentamen och första från SLU anslagna ordinarie omtentamen.  

• Eventuell komplettering kan endast fås på ordinarie tentamen och första från SLU anslagna ordinarie omtentamen.  

 

Slutligt betyg på kursen Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5.0 hp 

Betyg För att nå totalbetyget angivet till vänster ska du:  

5 Minst betyg 5 gällande mål 1, 2, 3 och betyg 3 (G) 

gällande mål 4, 5 och 6.  

 

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.  

 

4 Minst betyg 4 gällande mål 1, 2, 3 och betyg 3 (G) 

gällande mål 4, 5 och 6.  

 

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.  

 

3 Godkänd skriftlig tentamen, samt godkända muntliga 

presentationer. 

 

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.  

 

 

 

 


