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Organisation och ledarskap 7,5 högskolepoäng
Organisation and leadership

Grundnivå, S0009A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG * Ledarskap och 

organisation
Ledarskap, organisation och 
styrning

Behörighet
Grundläggande behörighet + 
Engelska 6.

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna förklara centrala organisationssociologiska perspektiv, begrepp och teorier, 
samt kunna analysera situationer, problem och frågeställningar inom organisationer med hjälp av dessa perspektiv, 
teorier och begrepp. Studenten ska vidare kunna förklara ett antal centrala prolem som organisationer brottas med, 
vilka krafter som skapar dessa samt hur de kan hanteras. Studenten skall också kunna analysera forskning och 
information inom ämnet ledarskap utifrån ett organisationssociologiskt perspektiv, självständigt beskriva och 
anlaysera tillämpat ledarskap, samt avgöra fördelar och nackdelar med valda organisations- och 
ledarskapsprinciper.

Kursinnehåll
Tyngdpunkten i kursen ligger på ledarskapets olika funktioner samt ledningens roll i olika typer av organisationer. 
Kursen fokuserar också på strategiska val ur ett sociologiskt perspektiv när det gäller organisering, avsedda 
konskevenser med valda organisations- och ledarskapsmodeller samt icke avsedda konsekvenser. Den sociala 
interaktionen mellan ledning och anställda, mellan och inom organisationer såväl vertikalt som lateralt behandlas. 
Utvecklingen av moderna organisationsformer, personalledning och organisationsutveckling analyseras med hjälp av 
exempel. Inom samtliga områden medverkar studenterna till att hitta exempel som kan diskuteras på lektionerna.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt lärarhandledning och 
studentpresentationer. Inför varje seminarium förbereder studenter gruppvis obligatoriska uppgifter som presenteras, 
vidareutvecklas och diskuteras i seminarieform på lektionerna. Studenterna delas in i små basgrupper för dessa 
obligatoriska uppgifter. På lektionerna förväntas aktivt deltagande från studenterna genom 
presentation/erfarenhetsutbyte. Kursen ges på engelska och närvaron är obligatorisk på fyra seminarier.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kontinuerlig examination genom aktivt förberedande och deltagande i seminarier (gruppuppgift) samt skriftlig rapport 
(individuell). För godkänt slutbetyg krävs aktiv närvaro samt godkänd skriftlig rapport. För väl godkänt betyg krävs att 
gruppuppgifter samt individuell rapport håller mycket hög nivå. Nivån specificeras i studiehandledningen. Seminarier 
3hp, rapport 4,5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0009A motsvarar kursen ARS317

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig rapport U G VG * 4,5 Obligatorisk H07

0003 Seminarier U G# 3 Obligatorisk H21

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2023-02-15

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31
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