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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
•	definiera och diskutera kring de i kurslitteraturen förekommande grundläggande
organisations- och ledarskapsbegreppen
•	redogöra för ledarskapets roll i organisationer
•	redogöra för hur ledarskap och organisation kan anpassas till olika situationer och
sammanhang
•	förklara vetenskapliga begrepp samt beskriva vetenskap och vetenskapsteori
•	beskriva och förklara grundläggande vetenskapliga paradigm och traditioner samt relatera
dessa till kursens ämnesområde
 
Färdigheter och förmåga:
•	utarbeta lösningsförslag på lednings- och organiseringsproblem
•	referera till och sammanfatta centrala budskap och teman i ämnesvetenskaplig litteratur
•	skriftligt såväl som muntligt kommunicera kring vetenskapliga resultat, genomförda

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FEG110&revisionId=3016&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FEG110&revisionId=4808&lang=sv
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empiriska undersökningar och analyser
•	i skrift tillämpa en vetenskaplig utrednings- och forskningsmetod
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
•	reflektera över praktiska konsekvenser av olika typer av organisering och ledning
•	förklara och bedöma teori och praktik inom kursens ämnesområde

Kursens innehåll Denna kurs behandlar grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ledarskaps- och
organisationsområdet.
 
Kursen är uppdelad i två block varav det första är ett teoretiskt grundblock och det senare en
praktikkopplad tillämpning av teoriområdena. I grundblocket beskrivs och diskuteras
grundläggande organisationsteoretiska synsätt med fokus på hela organisationen och dess
ledning. I tillämpningsblocket får studenten fritt välja mellan något av kursens behandlade
områden.

Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och
handledning.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2, Engelska 6 

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Sammanvägd examination 7,5 hp Betyg: AF


