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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
-redogöra för och jämföra centrala organisationsteoretiska skolbildningar och deras respektive
begrepp och tekniker.
-beskriva och förstå bakomliggande antaganden som ligger till grund för de
organisationsteoretiska skolbildningar som behandlas på kursen samt kunna redogöra för
likheter och skillnader i antaganden.
-redogöra för centrala krav på ett vetenskapligt syfte och vilka metodtekniker som kan
härledas till olika organisationsteoretiska skolbildningar.
 
Färdighet och förmåga
-analysera ett empiriskt sammanhang och länka fenomen i detta till någon
organisationsteoretisk skolbildning.
-sammanfatta och fördjupa en organisationsteoretisk skolbildning och diskutera aktuell
forskning inom denna.
-skriftligt och muntligt kommunicera kring vetenskapliga resultat, genomförda empiriska
undersökningar och analyser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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-värdera olika organisationsteoretiska skolbildningars idégrunder och relatera dessa mot
samhällsfrågor.
-jämföra och kritiskt värdera olika skolbildningars användbarhet i olika sammanhang.

Kursens innehåll I kursen görs en genomgång av olika organisationsteoretiska skolbildningar som bygger på
läsande av originalartiklar som möjliggör ökad kunskap och förståelse för dessa
skolbildningars grundläggande antaganden och begrepp. Denna genomgång syftar vidare till
att ge en förståelse för olika organisationsteoriers idégrunder. I kursens andra del  diskuteras
de organisationsteoretiska skolbildningarnas användbarhet i olika sammanhang. I anslutning
till denna del sker en övning i att relatera praktiska fenomen till teoretiska skolor och aktuell
forskning. Här övas också förmågan att formulera forskningsfrågor samt att genomföra en
litteraturstudie.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar samt handledning.

Förkunskaper 30 hp G1N och 30 hp G1F inom det företagsekonomiska ämnesområdet

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

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

Övriga föreskrifter Undervisningsspråket är engelska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Idégrunder och teoretisk överblick 7,5 hp Betyg: AF

0020   Fördjupning och praktisk tillämpbarhet 7,5 hp Betyg: AF


