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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska uppnå grundläggande kunskaper inom områdena
organisation och ledarskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. skriftligt förklara och illustrera innebörden av grundläggande begrepp och modeller utifrån 
olika perspektiv inom områdena organisation och ledarskap i enlighet med akademiska krav 
på innehåll, språk och form
2.beskriva olika sätt att studera och analysera beteende och processer i organisationer samt 
ledning av organisationer på en grundläggande nivå.
 
Färdighet och förmåga
3.visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information genom att 
genomföra en mindre ledarskapsstudie enligt givna anvisningar och inom givna tidsramar.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. visa ett utvecklat självständigt och kritiskt förhållningssätt till organisationsteoretiska 
modeller och organisatoriska fenomen genom att muntligt redogöra för och kritiskt diskutera 
resultat och slutsatser av en genomförd ledarskapsstudie i dialog med andra studenter.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- två skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt deltagande i två diskussionsseminarier 
(2x 1,5 hp lärandemål 1,2, 3 och 4)
- en skriftlig gruppuppgift ledarskapsstudie med individuell avrapportering vid 
slutseminarium (2 hp lärandemål 1,2, 3 och 4)

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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Kursens innehåll
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan 
uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det 
omgivande samhället. Kursen Organisation och ledarskap 5 hp syftar till att utveckla 
förmågan att identifiera, analysera och diskutera organisatoriska fenomen, beteende och 
processer med fokus på ledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Med 
utgångspunkt i ett arbetsintegrerat lärande (AIL) är kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan 
kursens deltagare i fokus kombinerat med grundläggande teorier och modeller relaterat till 
aktuell forskning inom området. Kursens olika moment berör organisationers formella och 
informella delar, kommunikation och arbetsgruppers dynamik, kultur, konflikter, makt, 
ledarens arbete, ledarskapsstilar, ledning och beslut, samt förändringsprocesser. Kursen är 
indelad i fyra teman: Hur organisationer fungerar, Kommunikation och gruppers dynamik, 
Vad är ledarskap? och Vad innebär det att vara chef för en verksamhet?
 
Kursen är upplagd med fem gemensamma träffar som går att följa på campus och eller on-
line via högskolans lärplattform Canvas. Föreläsningar varvas med gruppövningar, enskilda 
reflektioner och uppgifter. Kursen examineras löpande under kursperioden genom två 
skriftliga individuella inlämningsuppgifter inklusive deltagande i två diskussionsseminarier 
samt en skriftlig gruppuppgift i form av en ledarskapsstudie som presenteras vid ett 
slutseminarium. Samtliga examinationer avrapporteras muntligt och skriftligt enligt 
akademiska krav på innehåll, språk och form.
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