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Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:
l
l
l

l

l
l

diskutera och analysera organisatoriska former och strukturer
diskutera och analysera om beslutsteorier och strategiska processer
utifrån ovanstående kunskaper kunna identifiera, avgränsa och formulera ett
problem med vetenskaplig relevans
identifiera och bearbeta en teoretisk referensram, samla in relevant empiri samt
använda den för en kritisk analys av problemet
formulera analysen i en skriftlig rapport
utifrån personliga erfarenhetsbaserade reflektioner kunna diskutera, analysera
och problematisera kring ledarskap i politiskt styrda organisationer

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ledarskap
beslutsteorier
individen i organisationen
organisationers formella och informella strukturer
organisationsform och omvärld
strategi och strategiska processer
organisationsförändring och förnyelse
lärande i organisationer
ledarskap praktikfallstudier

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

l
l
l
l
l

organisationsform och omvärld
strategi och strategiska processer
organisationsförändring och förnyelse
lärande i organisationer
ledarskap praktikfallstudier

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga tentamen, paper och obligatoriska
seminariediskussioner. Ett aktivt deltagande under obligatoriska seminarier förutsätts för
godkänt resultat.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för GU skalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Björklund, M & Paulsson, U. Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera.
Studentlitteratur AB. Senaste upplagan. Cirka 140 sidor.
Christensen, S., Daugaard Jensen, P. E. & Lindkvist, L. Makt, beslut, ledarskap:
märkbar och obemärkt makt. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. Cirka 120
sidor.
Lindkvist, L, Bakka, J. Frode, Fivelsdal, E. Organisationsteori: Struktur, Kultur,
Processer. Malmö: Liber förlag. Senaste upplagan. Cirka 340 sidor.
Vetenskapliga artiklar, cirka 30 sidor.

