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Organisation, grupprocesser och projektledning

Kurskod: SOGB51
Kursens benämning: Organisation, grupprocesser och projektledning

Organization, group processes and project management
Högskolepoäng: 10
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-08-29 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt
Särskild behörighet: Godkänd termin 1 och 2 i Samhällsplanerarprogrammet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för huvuddragen i modern organisationsteori,
- redogöra för och problematisera ledarskap och projektledarrollen utifrån olika ledarskapsteorier
- redogöra för och problematisera grupprocesser, konflikter och konflikthanteringsstrategier ur ett
individ- grupp- och organisationsperspektiv,
- redogöra för grundläggande projektledningmetodik och
- reflektera över relationen mellan organisation, ledarskap, grupprocesser och projekt.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om organisering och organisatoriskt beteende samt
projektledningsmetodik, både praktiskt och teoretiskt. Inom kursen behandlas grundläggande
organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Speciellt
betonas att arbeta i och leda projekt. Utifrån kursens praktiska övningar utvecklar studenten sin
förmåga att utifrån forskning och teori om ledning och grupper förstå och leda projekt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig individuell hemtentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger ej.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Samhällsplanerarprogrammet - projektledning och planering för hållbara livsmiljöer,
180 hp.
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