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Kursens mål
Kunskap och förståelse för:
• den vetenskapliga grunden för begrepp som används i utvecklings- och 

förändringsarbete
• organisering och ledning av organisationer
• olika sätt att studera och analysera beteende och centrala processer i organisationer
• metoder för att bedriva förändringsarbete
• IT-arkitektur på en organisationsnivå
• standarder och rekommendationer.

Färdighet och förmåga att:
• att beskriva och förbättra processer
• översätta behov till krav på lösningar utifrån gällande arkitektur
• modellera arkitektur, processer och information
• genomföra utredningar av analytisk karaktär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• olika organisationers kultur och behov
• etiska överväganden vid förändringsarbete.

Behörighetskrav
Kandidatexamen i informatik eller motsvarande. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination sker genom skriftlig individuell rapport samt muntligt föredragande i 
slutseminarium.

Kursens innehåll
Kursen arbetar med digitaliseringsplanering utifrån olika aspekter. Problemanalys och 
formulering är centralt. I kursen gör en digitaliseringsplan i samarbete med en verksamhet 
där en vald del av ett digitaliseringsbehov analyseras.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
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betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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