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Innehåll
Utifrån ett brett perspektiv på revisionsbegreppet blandas i kursen traditionella redovisningsperspektiv med områden som
kvalitet, miljö, IT och kultur. Vissa verksamheter revideras utifrån extern uppsatta bestämmelser, andra från interna kriterier.
Utmaningen blir här att försöka varsebli granskningens språkliga alternativt estetiska karaktär och därigenom i detta ge
revisionen sin betydelse. Estetik avser här förmågan till bedömning där givna referenspunkter saknas.
Mål
Det övergripande målet för kursen är att presentera revision som ett kontrollinstrument och ett managementverktyg i komplexa
sammanhang och därigenom kunna beskriva dess motsägelsefulla betydelse att såväl kunna bevaka som att utveckla moderna
organisationer.
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
 redogöra för företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett viktigt kontrollinstrument för olika
intressenter
 redogöra företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett allt viktigare managementverktyg
 redogöra för skillnader och likheter mellan kontrollinstrumentet revision och managementverktyget revision
Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
 identifiera situationer där revision aktualiseras och bedöma lämpliga typer av revision
 beskriva en faktisk genomförd revision
 formulera olika revisionsrapporter utifrån skilda ansatser
 bedöma en verksamhet utifrån ett revisioniskt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna utifrån etiska utgångspunkter diskutera en revisions ansvar och konsekvens
Undervisningsformer
Undervisningen knyts till ett revisionistiskt förhållningssätt. Det innebär att teorier, modeller, regler och standarder förmedlas i
huvudsak genom föreläsningar och genom litteratur. Genom egna gruppvisa företagskontakter och egna val för bedömningar
kommer undervisningsformen i sig bli exempel på en revisionistisk process såväl avseende kontroll och management.
Examinationsformer
Kursen examineras fortlöpande genom olika uppgifter, två grupparbeten och ett individuellt arbete. Bedömning av uppgifterna
sker genom en reviderande process utförda i särskild ordning som ett lagarbete mellan studenter och lärare. Sammanlagt är det
tre olika uppgifter i kursen varav två arbeten som revideras i grupp. För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på alla tre

uppgifterna vilket innebär att i grupp genomfört två rapportrevisioner, en individuell uppgift samt deltagit i kursens seminarier.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt på den individuella uppgiften. Denna uppgift bedöms enbart
av lärare. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Johansson, I-L & Jönsson, S & Solli, R (2006), Värdet av förtroende, Studentlitteratur
Morgan, Gareth, (1999), Organisationsmetaforer, Studentlitteratur
Texter ur Honneth, Axel, (2003), Erkännande, Daidalos
Hobbes, Thomas, (1651 och 2008), Leviathan, Google böcker
Texter ur Rousseau, Jean-Jacques,(1762 och 2003), On the Social Contract, Google böcker
Diverse andra texter
Studentinflytande och utvärdering
Efter genomförd kurs genomförs en kursutvärdering i form av enskild och anonym enkät. Kursansvarig sammanställer
enkätsvar och offentliggör utvärderingen i enlighet med institutionens bestämmelser. Utvärderingen kommer att ligga till grund
vid framtida kursplanering.
Övrigt
Kursen ges inom Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildningen, Ekonomie kandidatutbildning inom företagsekonomi samt
som fristående kurs.

