
HM2007 Ledarskap och organi-
sation 7,5 hp
Leadership and Organisation

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för HM2007 gäller från och med HT16

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden

Särskild behörighet
 • Universitetsstudier motsvarande minst 180 högskolepoäng samt dokumenterade kun-

skaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • visa en högre grad av medvetenhet om sig själv och sina förutsättningar som ledare/chef
 • beskriva ett värderingsbaserat ledarskap
 • förklara industrins/företags syn och förväntningar på sina ledare/chefer inför framtiden
 • visa hur ledarskap relaterar till organisationers strukturella såväl som humanitära per-

spektiv

Kursinnehåll
 • Organisationsmodeller
 • Ledarskapsteori
 • Gruppteori
 • Kommunikation
 • Beteendestilar
 • Konflikthanteringsstilar
 • Självkännedom
 • Stressrelaterade beteenden

Kursupplägg
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Tillämpade övningar
 • Litteraturstudier
 • Erfarenhetsutbyte
 • Gästföreläsning
 • Projektarbete
Arbetet bygger på principerna för process/innehållsrelaterad gruppdynamik och i görligaste 
mån på upplevelsebaserad inlärning.

Kurslitteratur
Kursbok meddelas senast 10 veckor för kursstart

Diverse material som presenteras under kursens gång

Examination
 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

Kursplan för HM2007 gäller från och med HT16, utgåva 1 Sida 2 av 3



Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen utgörs av ett seminarium där studenterna gruppvis redogör för sitt projekt 
och för den process som har förekommit i gruppen, samt av de skriftliga alster som lämnas 
in för bedömning.

Obligatorisk närvaro på seminariedagen.

Övriga krav för slutbetyg
Godkänt på PRO1.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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