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Huvudområde:
IKA (Informatik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-14 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp Informatik varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan
göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visualisera innebörd av processorienterad verksamhetsutveckling och dess effekter,
2. förklara samspel mellan verksamhetsledning och processledning,
3. tillämpa principer i processorientering för digital transformation,
4. upprätta en kvalitetssäkrad processkarta för användning i en verksamhetsnära



digitalisering,
5. tillämpa hållbar utveckling som perspektiv i analys och utveckling av digitala innovationer,
6. analysera olika metoder och arbetsformer för processledning,
7. bedriva begreppsmodellering och
8. leda en processkartläggning.

Innehåll
Kursen handlar om processorienterad verksamhetsutveckling för digital transformation inom
och mellan organisationer. Särskilt fokus ägnas åt metoder och arbetsformer för
processledning samt hållbar utveckling som perspektiv för att utveckla och anskaffa digitala
lösningar. Praktiska moment i form av att begreppsmodellera, leda en processkartläggning i
en organisation samt att definiera, beskriva och förbättra verksamhet ingår. Förmågan att
upprätta en kvalitetssäkrad processkarta för verksamhetsnära digitalisering tränas.

Kursen ges i flexibel form (campus och/eller online) och kan läsas i sin helhet som
distanskurs. 

Undervisning sker i form av föreläsningar med läsanvisningar och filmer, handledning,
praktiska uppdrag, träningstillfällen och seminarium.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras dels genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, dels
genom en skriftlig gruppuppgift som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Lärandemål 1-2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 3-4 och lärandemål 7-8 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. 
Lärandemål 3 och 4 examineras även genom presentation och diskussion vid ett seminarium.
Lärandemål 5 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 6 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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 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.


