
Läs när du
vill och i din 
egen takt 

Kursen lär deltagaren grundläggande kunskaper om extern 
redovisning, redovisningssystem och om sambandet mellan 
resultat- och balansräkning. Deltagaren får en inblick i bok-
föringens grunder, hur den löpande bokföringen avslutas 
och en förståelse för redovisningens betydelse som beslut-
sunderlag i ekonomiska frågor. 

Redovisningens grunder 
- bokföring och sambandet mellan 
balansräkning och resultaträkning

UPPDRAGS-

UTBILDNING



MÄLARDALENS HÖGSKOLA — MDH.SE 

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås utbildar 14 000 studenter som läser något av våra omkring 50 program och 1 000 kurser. Vi 
är även en affärspartner som hjälper till att utveckla organisationer på lång sikt. Vi bygger all vår uppdragsutbildning kring teorier och fakta 
från forskning inom våra egna kompetensområden. 

Ta del av fler uppdragsutbildningar på www.mdh.se/samverkan/kompetens/uppdragsutbildning

Vill du se kursplanen och litteraturlistan? Sök 
på kurskod via www.mdh.se/utbildning/kurser.
Kurskoden finns överst på sidan. 

Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläg-
gande kunskaper och färdigheter inom redovis-
ning samt att lägga en grund för fortsatta studier 
inom ämnesområdet.

Kursen ger 1,5 högskolepoäng i ämnet företags-
ekonomi på grundläggande nivå efter godkänd 
examination.

Innehåll
Under kursen behandlas företagsekonomiska be-
grepp, löpande bokföring och bokslut. 

Upplägg
Undervisningen bygger på självstudier och sker 
på distans. Kommunikation, enskilda övningar, 
självtester samt diskussion sker via kommunika-
tionsplattformen Blackboard. Några obligatoriska 
träffar finns inte med i kursen.

Kursen är behörighetsgivande för vidare högsko-
lestudier.

Kursen startar när deltagaren själv vill och stude-
ras under ett år från kursstart. 

Kursens mål
Efter kursen ska deltagaren:

•	 ha grundläggande kunskaper om företags- 
ekonomiska begrepp för att kunna förstå  
och förklara företagsekonomiska samband.

•	 ha grundläggande kunskaper om den dubbla 
bokföringens teknik och om hur löpande  
bokföring avslutas.

•	 förstå redovisningens betydelse som  
beslutsunderlag.

Rekommenderade förkunskaper
Inga specifika förkunskaper behövs. 

Kursbevis eller kursintyg
Efter genomförd kurs får deltagaren ett kursintyg. 
De som uppnår godkänd examination får registre-
rade högskolepoäng. 

Examination
Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp, betyg Godkänd (G). 

Kostnad
3 200 kronor per deltagare, exklusive moms. Kost-
nader för litteratur tillkommer. Uppdragsutbild-
ningar anordnas mot avgift för en arbetsgivare/
juridisk person.

Kursansvarig
Jonas Truedsson är universitetsadjunkt i företag-
sekonomi och Riitta Lehtisalo är universitetsad-
junkt i företagsekonomi/ekonomistyrning. Vill 
du veta mer om innehållet i kursen eller har du 
andra frågor? Kontakta: 
 
Jonas Truedsson 
021-10 14 76  
jonas.truedsson@mdh.se

Riitta Lehtisalo 
021-15 17 14
riitta.lehtisalo@mdh.se

Redovisningens grunder 
1,5 högskolepoäng

Kurskod: FOA815

Ämne: Företagsekonomi 


