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Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten:
Ha utvecklat en medvetenhet om den egna personens betydelse och hur den påverkar
relationer, arbete och organisation.

Innehåll
I kursen ingår följande moment:
l
l
l
l

Gruppsykologi
Arbetsorganisation och ledarskap
Konflikter och konflikthantering
Förändringsarbete – psykologiska reaktioner vid förändringar

Undervisningsformer
Kursen bedrivs på halvfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar
och seminarier.
Omtentamen erbjuds inom sex veckor (inom ramen för ordinarie tentamenstider) och
antalet tentamenstillfällen är begränsade till fem. (Högskoleförordningen 6 kap 21 §).
Obligatorisk närvaro krävs eller förekommer under hela eller delar av kursen och detta
framgår av respektive schema eller studieplan och utgör tillsammans med
examinationsuppgift grund för betyg.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
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Under kursen sker kontinuerlig bedömning i form av obligatoriska redovisningar. Kursen
examineras genom enskild uppgift som redovisas skriftligt samt i seminarieform.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och kursansvarig återkopplar till studenterna. Sammanställningen arkiveras.
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Obligatorisk litteratur
Ahrenfelt, B. (2001). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur, (338 s).
Eisele, P. (2003). Experimentell och tillämpad socialpsykologi. Lund:
Studentlitteratur, (248 s).
LennérAxelsson, B. & Thylefors, I. (1996). Om konflikter. Stockholm: Natur och
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