
Fastställande
Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2006-11-13 och senast reviderad 2016-
10-05 av Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 
Inplacering
Kursen kan erbjudas som fristående kurs. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) IT Management, masterprogram (N2ITM)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs språkkunskaper motsvarande Sv B och En A och 
 
1. kandidatexamen eller motsvarande om 180 högskolepoäng, eller 
2. yrkeserfarenhet: minst 7 års yrkeserfarenhet inom IT-utveckling och/eller
verksamhetsutveckling. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD
INFORMATIONSTEKNOLOGI

TIA004    Förändringsledning, 15 högskolepoäng
Change Management, 15 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Informatik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Kunskap och förståelse

Kartlägga och karaktärisera förändringssituationer och dess sociala aspekter. 
Förklara aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom IT-management och
förändringsledning. 
Redogöra för metoder och modeller för förändringsledning. 

 
Färdigheter och förmåga

Integrera kunskap för att kartlägga och karaktärisera förändringssituationer och
dess sociala aspekter. 
Analysera och välja lämpliga principer, koncept och metoder för ledning av
gruppers och individers arbete. 
Identifiera och kritiskt bedöma behov i en specifik förändringssituation samt välja
ledarstil anpassad till olika intressenter. 
Hantera information och informationsbärare i förändringsledningsarbete på ett
kritiskt och självständigt sätt. 
Kommunicera resultat muntligt och skriftligt. 
Applicera informationskompetens och källkritik. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kritiskt granska etiska aspekter vid val och kombination av olika typer av metoder
för förändringsledning. 
Kritiskt granska reflektionsprocessens möjligheter och begränsningar för
situationsanpassning av förändringsarbete. 
Kritiskt granska normers möjligheter och begränsningar som stöd för
beslutsfattande. 

 
Innehåll
Kursens innehåll syftar till att ge väsentligt fördjupad kunskap och förståelse om att
leda förändringsarbete på strategisk-, samordnande- och genomförandenivå i en
verksamhet. Den studerande ska uppnå färdighet och förmåga att identifiera, utvärdera,
välja och applicera teorier, modeller, metoder och tekniker relevanta för den specifika
utvecklingssituationens behov. 
Innehållet struktureras övergripande i följande teman: 

Fördjupad teori för förändringsledning  
Förändringssituationer i den digitala åldern 
Metoder och modeller för förändringsarbete  
Organisering av utvecklingsarbete, inklusive ledarens roll  
Praktikfall 
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Former för undervisning
Undervisningen sker genom en kombination av föreläsningar, seminarier, praktikfall
samt grupphandledning. Studenterna arbetar i projektgrupper med grupp-baserade
uppgifter.   
Undervisningsspråk: engelska och svenska

 
Former för bedömning
Kunskaper examineras individuellt genom inlämning av fyra litteraturuppgifter om
vardera 2 högskolepoäng (totalt 8 högskolepoäng) samt genom gruppvis inlämning av
uppdragsrapport om 7 högskolepoäng som också presenteras muntligt. 
  
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygsskalan U-VG gäller på samtliga 5 moment. 
 
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget G på alla provmoment,
det vill säga fyra litteraturuppgifter och en uppdragsrapport. 
För att erhålla betyget Väl Godkänd krävs VG på två individuella provmoment, det vill
säga två litteraturuppgifter och minst G på resterande två litteraturuppgifter samt VG
på uppdragsrapporten. 
 
Student som underkänts två gånger på samma examinerande moment har rätt att hos
institutionen begära byte av examinator. Begäran ska inlämnas snarast och vara
skriftlig. Institutionen har att skyndsamt bifalla sådan begäran. 
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Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering. De deltagande studenterna ges
möjlighet att medverka anonymt. Kursvärderingar ska i möjligaste mån göras
elektroniskt. Resultatet sammanställs av kursansvarig och görs tillänglig för
studenterna. Eventuella åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat redovisas.
Sammanställningen av kursvärderingen också görs tillgänglig för nya studenter vid
starten av nästkommande kurstillfälle. 

 
Övrigt
Kursen ges på svenska eller engelska. 
Kursen ges på halvfart. 
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