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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa kunskap om personlighetsteorier och hur dessa kan tillämpas i arbetslivet,
• visa förståelse för samspelet mellan individ och grupp i arbetslivet,
• visa förståelse för teorier om hur individuella förutsättningar och gruppdynamiska 

processer kan främja eller hindra såväl ett individuellt som kollektivt lärande,
• visa förmåga att tillämpa olika personlighets och gruppdynamiska teorier på ett 

praktiskt arbetslivsrelaterat fall.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b 
alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 5 / A5)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell skriftlig hemtentamen.

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Överlappar annan kurs
80 % av IGA100 överlappas i denna, dvs allt inom individ och grupp. Organisation som mål är 
borttagen i denna nya kurs.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik, Psykologi
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KURSENS INNEHÅLL
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Hur fungerar individen i arbetslivet? Hur fungerar grupper i arbetslivet? Kursen ger dig en 
hands-on approach till att förstå hur personlighetsegenskaper och gruppdynamiska processer 
förutsäger arbetsrelaterade resultat som prestation, motivation och nöjdhet. Kursdeltagarna 
kommer att få profilera sig själva och andra utifrån psykologiska och pedagogiska instrument 
och analysera hur egenskaper på individ- och gruppnivå kommer till uttryck i organisationer.
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