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materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

KURSPLAN

Organisation, ledarskap och hälsa 15 hp
Organisation, leadership and health 15 cr

Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2017-04-12 HT2018

Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod AHA301

Högskolepoäng 15 hp
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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. analysera organisationers situation och ledarskapets roll med hänsyn tagen till
hälsofrämjande insatser
2. analysera hälsofrämjande ledarskap med beaktande av situationens och intressenters krav
3. identifiera krav och problematisera för- och nackdelar med olika ledarskapsstilar och
förhållningssätt i relation till organisation, hälsa och prestationer
4. diskutera olika teoribildningar kring ledning, organisation och hälsa ur ett kontextuellt
ledningsperspektiv
5. kritiskt granska organisationers hälsopromoverande arbete ur ett ledarskapsperspektiv
6. argumentera för olika handlingsmöjligheter och lösningsförslag på ledarskaps- och
organiseringsproblem relaterade till hälsa och prestationer
7. värdera olika handlingsmöjligheter och dess konsekvenser för ledare i hälsorelaterade
beslutssituationer

Kursens innehåll - organisations- och ledarskapsteoretiska begrepp och perspektiv
- metoder för kritisk analys av organisation och ledarskap ur ett kontextuellt perspektiv
- komplexa frågeställningar i organiseringen av verksamheter med särskilt fokus på aspekter
som berör arbetsmiljö, hälsa och prestationer
- strategier för analys, granskning och utvärdering av organisation och ledning av
verksamheter där hälsorelaterade aspekter fokuseras
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Undervisning Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, handledning.

Förkunskaper 30 hp inom arbetshälsovetenskap på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Examinationsform Individuell hemtentamen, individuell portföljexamination bestående av skriftliga och
muntliga uppgifter.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap.
 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Portföljexamination bestående av skriftliga och
muntliga uppgifter (lärandemål 3-7)

10 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig individuell hemtentamen (lärandemål
1-2)

5 hp Betyg: AF


