Ekonomihögskolan

FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15
högskolepoäng
Business Administration: Financial and Management Accounting Bachelor Course, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2011-05-11 och senast reviderad 2022-03-09 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-03-09,
höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som alternativ kurs på grundnivå, 61-90 högskolepoäng, i
företagsekonomi. Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet samt som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

Kunskap och förståelse
• Har kunskap om och förståelse för redovisningsområdets vetenskapliga grund och
tillämpliga metoder
• Har grundläggande kunskap om aktuella forskningsfrågor på
redovisningsområdet.
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• Har kunskap om och förståelse för olika typer av redovisningsteorier.
• Har kunskap om och förståelse för förhållandet mellan redovisningens teori,
metod och praktik.
• Har grundläggande kunskap om och förståelse för redovisningens praktik i olika
länder.
• Har kunskap och förståelse för hur redovisningslagstiftning och kompletterande
normgivning påverkar den externa redovisningen.
• Har fördjupad kunskap om och förståelse för de redovisningsproblem som följer
vid upprättandet av koncernredovisning.
• Har kunskap och förståelse för hur redovisningsstandarder används för att lösa
koncernredovisningsproblem.
• Har kunskap och förståelse för finansiell analys baserad på
redovisningsinformation.
• Har kunskap om och förståelse för beteendemässiga aspekter av redovisningen
• Har kunskap om och förståelse för redovisningens betydelse för styrning i och av
organisationer/företag
• Har kunskap om och förståelse för redovisningens betydelse för
hållbarhetsarbetet
• Har kunskap om och förståelse för redovisningens betydelse för
kapitalmarknaden

Färdighet och förmåga
• Visar förmåga att kommunicera i frågeställningar, debatter och problem i
området muntligen och skriftligen.
• Visar förmåga till självständig problemidentifikation och problemlösning, såväl
individuellt som i grupp.
• Visar förmåga att problematisera såväl teoribegreppet som redovisningsbegreppet
• Visar förmåga att identifiera redovisningsproblem och kommunicera problem och
lösningar såväl muntligt som skriftligt.
• Visar förmåga att analysera hur redovisningens metod påverkar redovisningens
teori och praktik.
• Visar förmåga att analysera hur problemidentifikation och metod är
sammanlänkade
• Visar förmåga att söka efter och sammanställa den aktuella forskningen inom
redovisningens olika forskningsfält.
• Visar förmåga att sammanställa resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys för en koncern.
• Visar förmåga att kritiskt använda redovisningsinformation vid beslutsfattande.
• Visar sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta som
redovisningsekonom på avancerad nivå
• Visar förmåga att tillämpa lagstiftning och kompletterande normgivning vid
lösning av redovisningsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Har ett kritiskt förhållningssätt till sambanden mellan redovisningens teori,
normering och praktik.
• Har ett kritiskt förhållningssätt till sambandet mellan redovisningens teori och
praktik.
• Kan identifiera och utvärdera hur olika perspektiv påverkar vilka aspekter av
redovisningen som kommer i fokus.
• Visar insikt för hur redovisningen förändras över tiden och vad det beror på.
• Visar insikt för kontextens betydelse för redovisningsutvecklingen.
• Kan identifiera och utvärdera betydelsen och konsekvenserna av förändringar i
redovisningens normering vid praktisk tillämpning av redovisningskunskaper.
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Kursens innehåll
Det övergripande kursmålet är att skapa kunskap om och förståelse för
redovisningens teori, metod och praktik.Kursen består av två delkurser:
• Delkurs 1 Redovisningens teori och metod syftar till att ge kunskap om
redovisningens olika forskningsfält och förmedla en översikt av olika
redovisningsteorier och vad som skiljer dessa åt. Delkursen syftar också till att
förmedla insikt i förhållandet mellan redovisningens teori och metod. Delkursens
mål är också att de studerande ska erhålla kunskap om hur man söker efter
vetenskapligt grundad kunskap om redovisningen.
• Delkurs 2 Koncernredovisning syftar till att fördjupa och bredda studenternas
kunskaper om koncernredovisning och årsredovisningar i koncerner. Genom att
skapa förståelse för hur en koncernredovisning upprättas, och vilka alternativa
metoder som kan användas, ska kursen leda till ökade kunskaper om hur en
koncernredovisning tas fram, samt till en bättre förmåga att analysera
koncernredovisningar. På delkursen behandlas bland annat teknik och logik för
upprättande av koncernredovisning, lösning av koncernredovisningsfrågor utifrån
relevanta redovisningsstandarder samt teoretiska perspektiv på
koncernredovisning.

Kursens genomförande
Meddelande av kunskaper sker genom egna litteraturstudier, praktikfallsarbeten,
övningar, föreläsningar och lektioner.

Kursens examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i praktikfallsarbeten, inlämnande av
rapporter och genom individuella skriftliga tentamina.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U (A-F) med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U (F)
för icke godkända resultat. Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala
G/U (godkänd/underkänd).
Betyg för delkurs 1: Varje examinationsmoment bedöms genom att ett visst antal
poäng delas ut. De sammanlagda resultaten från examinationsmomenten för delkurs
1 ger ett bokstavsbetyg A-U.
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Betyg för delkurs 2: Bokstavsbetyg A-U enligt betyg på skriftlig tentamen.
Slutbetyg för kursen: Slutbetyget bestäms genom viktning 50 % per delkurs.
Bokstavsbetygen omvandlas till betygspoäng där A = 9, B= 8, C = 7, D = 6, E = 5.
Den viktade betygspoängen på delkurserna adderas (50 %*betyg 1 + 50 %*betyg 2).
Slutbetyg på kursen enligt följande skala:

Slutbetyg

Betygspoäng

A

9,0 - 7,6

B

7,5 - 6,7

C

6,6 - 5,8

D

5,7 - 4,9

E

4,8 - 4,5

U/F

4,4 – 0,0

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en avslutad och godkänd kurs i företagsekonomi på 1-30
HP samt att studenten har varit registrerad och följt undervisningen i företagsekonomi
på 31-60 poängsnivå.

Övrigt
Övergångsbestämmelser och begränsningar i förhållande till annan kurs i relation till
viss examen: Kursen FEKH60 Kandidatkurs i redovisning överlappar med kursen
FEKA24, FEK551 och FEKH61. En av dessa kurser kan ingå i samma examen. Vid
nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter
kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av respektive
examinationsmoment i kursen till studenter med inte godkänt resultat. Observera att
efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är klar med.
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Prov/moment för kursen FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i
redovisning
Gäller från H22
2206 Delkurs 2, Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
2207 Delkurs 1, Skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2208 Delkurs 1, PM 2: Litteraturstudie, egen vald litteratur, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2209 Delkurs 1, PM 1: Diskussion av olika teoretiska perspektiv, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från V14
1101 Praktikfall 1: Ekonomistyrning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 Praktikfall 2: Ekonomistyrning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1106 Muntlig tentamen, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1107 PM: Litteraturstudie, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1108 Praktikfall 3: Ekonomistyrning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1109 Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

