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Kursens
benämning:
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Idea management in the Front End of Innovation
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Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
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Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som
förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
IEA (Industriell ekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02-13 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 15 hp inom Masterprogram i industriell ekonomi (SAIND) eller minst 135 hp inom
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (TACIE). Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för teorier kring idéhantering,
- redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling samt idéutvärdering,
- kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment och
- analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden i förhållande
till hållbarhet och etik. 



Innehåll
Kursen utgår från en idéutvecklingsprocess och behandlar idea management utifrån fyra olika
delområden. I delområde ett behandlas grundläggande teorier om idéhantering och varför en
idéutvecklingsprocess är viktig för företag och organisationer. I delområde två behandlas vad en idé är
och vem som kan generera idéer i en organisatorisk kontext. Delområde tre diskuterar vidareutveckling
av idéer och respektive metoder. I det fjärde och sista delområdet ligger fokus på utvärdering av idéer
utifrån olika angreppsätt 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 skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som
diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3)
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.


