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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-förklara redovisningens och revisionens bakomliggande sammanhang och hur olika teorier
skapas.
-redogöra för modeller inom extern- och internredovisning.
-sammanfatta utvecklings- och forskningsfrågor inom redovisningsområdet.
-analysera redovisningens taxonomi och alternativa redovisningsmetoder
Färdigheter och förmåga:
-tolka olika teoretiska modeller och synsätt samt kritiskt kunna analysera dessa.
-med utgångspunkt i aktuell normgivning kritiskt granska utveckling av lagstiftning och
rekommendationer
-använda redovisningsteorier för att självständigt identifiera, formulera och lösa
redovisningsproblem
-söka, värdera och kritiskt tolka olika teoretiska ansatser och forskningstraditioner

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera och kritiskt analysera olika redovisningslösningar och redovisningsteorier
-ta ställning till redovisningsfältets roll i samhället
Kursens innehåll

Kursen innehåller redovisningsteoriernas historiska utveckling och design. Särskilt belyses
frågorna ”hur bör redovisningen designas” och ”vad kan förklara den observerade
redovisningsdesignen”. En genomgång görs av såväl normativa som deskriptiva
redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. Kursen innehåller vidare olika
beräkningsövningar, t ex FIFI-LIFO, inflationsredovisning, hållbarhetsredovisning och olika
resultaträkningskoncept.

Undervisning

Föreläsningar, tillämpningsövningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Företagsekonomi G1N och G1F 60 hp

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0030 Skriftlig examination

7,5hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

