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Huvudområde:
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-09-21 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
- Godkända högskolestudier motsvarande minst 60 hp eller motsvarande (exempelvis yrkeserfarenhet),
- Tre års arbetslivserfarenhet och
- Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande
samt Engelska 6 om kursen ges på Svenska. Engelska 6 eller B eller motsvarande om kursen ges på
Engelska.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för teorier kring idea management,
- tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling samt idéutvärdering,
- reflektera över idéutvecklingsprocessens olika delmoment och
- analysera en organisations idéutvecklingsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden.

Innehåll
Kursen utgår från en idéutvecklingsprocess och behandlar idea management utifrån fyra olika
delområden. Initialt behandlas grundläggande teorier om idea management och varför en
idéutvecklingsprocess är viktig för företag och organisationer. Därtill behandlas vad en idé är och vem
som kan generera idéer i en organisatorisk kontext. Delområde tre diskuterar kreativa missförstånd och
metoder för att vidareutveckla den initiala idén. Avslutningsvis ligger fokus på utvärdering av idéer
utifrån olika beslutsangreppsätt samt sammansättningen av en bedömargrupp.

Studenten deltar aktivt i att skapa delar av kursinnehållet, dels genom sin praktiska erfarenhet inom
området, dels genom nätbaserade diskussioner och aktiviteter som bygger på innehåll som studenterna
själva tar fram. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och



reflekterande deltagande på diskussionsforum, seminarier och redovisningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt och
reflekterande deltagande i diskussioner.

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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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