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Innehåll
I denna kurs behandlas samhällsvetenskapliga synsätt på ledarskap, organisation och organisationsutveckling, i privata såväl
som offentliga verksamheter. Mer specifikt behandlar kursen hur organisationer påverkar och påverkas av sin omgivning, olika
utvecklings- och förändringsstrategier i organisationer samt vissa organisationers betydelse för individers agerande, andra
organisationer såväl som breda samhälleliga skeenden.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. Kunskap och förståelse
1.1 visa överblick och kunskaper inom organisation och ledarskap utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv
1.2 visa kunskap om organisationers påverkan av och på sin omgivning
2. Färdighet och förmåga
2.1 problematisera organisationer utifrån samhällsvetenskapligt perspektiv
2.2 diskutera vissa organisationers betydelse för individers agerande, andra organisationer såväl som breda samhälleliga
skeenden
2.3 analysera olika utvecklings- och förändringsstrategier i en organisatorisk kontext med utgångspunkt i ett
samhällsvetenskapligt perspektiv
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 göra etiska bedömningar utifrån relevanta samhälleliga aspekter inom det organisationsteoretiska fältet
3.2 kritiskt reflektera över teorier och forskning om organisationer och ledarskap
3.3 värdera organisations- och ledarskapsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Undervisningsformer
Föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala



Individuell skriftlig inlämningsuppgift, U/G/VG - Mål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3
Obligatoriska seminarier, U/G - Mål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3

Examinationsmomentet Individuell skriftlig inlämningsuppgift bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga
moment är godkända.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
arbetsformer och kurslitteratur. Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport som publiceras enligt högskolans
rutiner.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp samt i utbildningen Industriell ekonomi
- arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp.
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