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Kursens mål
Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom organisation och 
organisering med fokus på struktur och strategisk ledning.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. diskutera och kritiskt granska organisationsteoretiska begrepp och fenomen relaterade till 
struktur och strategi samt aktuell forskning inom området
2. tillämpa olika perspektiv, teoretiska begrepp och metoder för studier av struktur och 
strategi i organisationer
Färdighet och förmåga
3. självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information genom att 
utforma, genomföra och sammanställa en studie av organisatoriska begrepp och fenomen 
med anknytning till kursens tema in enlighet med anvisningar, akademiska krav på språk och 
form samt inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. visa ett utvecklat självständigt och kritiskt förhållningssätt till de perspektiv, angreppssätt 
och metoder som används för att studera och analysera organisering och organisatoriska 
fenomen genom att muntligt och skriftligt presentera sin studie, samt i dialog med andra 
studenter kritiskt granska och diskutera deras studier

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng 
på nivå 31-60 hp, inkl. 15 hp organisation motsvarande kurserna Organisations- och 
vetenskapsteori OVA100 och Organisation och ledarskap OLB300.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examinationen sker genom deltagande i litteraturseminarier(lärandemål 1 och 2) samt genom 
att studenten författar ett självständigt paper (litteraturstudie)inom kursens övergripande 
tema och kritiskt granskar andra studenters paper (lärandemål 3 och 4). Dessa papers 
presenteras och diskuteras vid ett avslutande seminarium. Närmare anvisningar, 
betygskriterier, och tidplan för samtliga examinationsmoment delges studenten skriftligt i 
kurs-PM vid kursens start.
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examination (www.hv.se).
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Successiv fördjupning
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