
KURSPLAN
Externredovisning, 7,5 högskolepoäng
 

Financial Accounting, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
 

Kunskap och förståelse

- redogöra för externredovisningens grundläggande begrepp, regelverk och praxis
 

Färdighet och förmåga

- upprätta årsbokslut och årsredovisning som uppfyller kraven enligt svensk lagstiftning och

praxis

- analysera ett företags resultat och ekonomiska ställning med utgångspunkt i årsredovisningen
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt reflektera över externredovisning utifrån ett företagsekonomiskt och

samhällsekonomiskt perspektiv
 

Innehåll 
• Externredovisningens syfte
• Externredovisningens regelverk
• Bokföring av affärshändelser
• Värdering och periodisering i samband med bokslut
• Upprättande av årsbokslut
• Räkenskapsanalys
 

Undervisningsformer 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

 

I kursen används digital lärplattform.

 

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning

under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör

rätten till undervisning/handledning.
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Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 på HR-programmet.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
 
För kursbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd både på gruppuppgiften och på den

individuella uppgiften. För kursbetyget Väl Godkänd krävs utöver betyget minst Godkänd på

gruppuppgiften betyget Väl Godkänd på den individuella uppgiften.

 

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning

och examination.

 

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Mer

information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning

tillhandahålls vid kursstart.

 

En student garanteras minst tre examinationstillfällen, inklusive ordinarie examinationstillfälle,

för aktuellt kurstillfälle.

 

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att

på begäran, om möjligt, få byta examinator till därpå följande examination. Beslut om byte av

examinator fattas av utbildningschef. En student som fått godkänt betyg på ett

examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget.

 

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande

kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens

slut. Sammanställning och kommentarer publiceras på lärplattform. Kursvärderingen ska ligga

till grund för kommande kursplanering.
 

Kurslitteratur
Marton, Jan, Sandell, Niklas, Sockenstrand, Anna-Karin Redovisning: Från bokföring till analys
Studentlitteratur. Fjärde upplagan 464 sidor, eller senaste upplagan.
 
Marton, Jan, Sandell, Niklas, Sockenstrand, Anna-Karin Redovisning: Från bokföring till analys,

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Individuell skriftlig tentamen 6 hp U/G/VG

Inlämningsuppgift i grupp 1,5 hp U/G
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Övningsbok med fullständiga lösningar. Studentlitteratur. Fjärde upplagan 428 sidor ,eller
senaste upplagan.
 
 
Kompendiematerial tillkommer om ca 100-150 s. enligt kursansvarigs anvisningar.
 
Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till åtta veckor före kursstart.
 
Litteraturreferenser – så skriver du 
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html 
 
Interaktiva antiplagiatguiden 
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Finns även i kursens aktivitet på
den digitala lärplattformen.
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