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Innehåll
Utifrån ett brett perspektiv på revisionsbegreppet blandas i kursen traditionella redovisningsperspektiv med områden som
kvalitet, hållbarhet, IT och kultur. Vissa verksamheter revideras utifrån externt uppsatta bestämmelser, andra från interna
kriterier. Utmaningen blir här att försöka varsebli granskningens karaktär och därigenom i detta ge revisionen sin betydelse.
Kursen tar upp följande perspektiv: (1) Revisionssamhället och dess legitimitetssträvan, (2) grundläggande betraktelsesätt på
revision, (3) revision och redovisning, (4) förtroendeskapande revision, (5) hållbar framtidsutveckling med revision.
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.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett viktigt kontrollinstrument för olika
intressenter,
2. redogöra företagens utveckling som lett fram till att revision blivit ett allt viktigare managementverktyg,
3. redogöra för skillnader och likheter mellan kontrollinstrumentet revision och managementverktyget revision,
Färdigheter och förmågor
4. identifiera situationer där revision aktualiseras och bedöma lämpliga typer av revision,
5. beskriva en faktisk genomförd revision,
6. formulera olika revisionsrapporter utifrån skilda ansatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. bedöma en verksamhet utifrån ett revisionsperspektiv samt
8. kunna utifrån etiska utgångspunkter diskutera en revisors ansvar och revisionens konsekvenser.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. Undervisningen sker på svenska eller engelska.
Litteraturen är på engelska eller svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
• Projektarbete 1: genomförs i grupp, skriftlig inlämning
Lärandemål 1, 2 och 3
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)
• Projektarbete 2: genomförs i grupp, skriftlig inlämning
Lärandemål 4, 5, 6 och 7
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt (U) eller Godkänt (G)
• Projektarbete 3: individuell uppgift, skriftlig inlämning
Lärandemål 7 och 8
Högskolepoäng: 3,0
Betygskala: Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG)
• Seminarier (3 st):
Lärandemål 7 och 8
Högskolepoäng: 0,5
Underkänt (U), Godkänt (G)
För betyget Godkänt på hel kurs krävs godkänt på samtliga av kursens examensmoment. För betyget Väl godkänt på hel kurs
krävs därutöver Väl godkänt betyg på den individuella uppgiften.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Johansson, S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (2005). Uppdrag revision – Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?,
SNS Förlag.
Johansson, I-L. & Jönsson, S. & Solli, R. (2006), Värdet av förtroende, Lund: Studentlitteratur.
Hobbes, T. (1651 och 2008), Leviathan, Google böcker.
Texter ur Rousseau, J-J. (1762 och 2003), On the Social Contract, Google böcker.
Vetenskapliga artiklar och andra texter läggs till under kursens gång.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursutvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ges inom Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen.

