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Sammanställning av kursvärdering  

(blanketten används inte för lärarutbildningskurser) 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

   

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

ISGB06 
Kursnamn 

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

vt14  
 

Antal registrerade 
22 (20 aktiva = 
de som full-
följde Projekt-
arbetet) 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

21277  

Kursansvarig 

Odd Fredriksson 

Examinator 

Peter Bellström/Lennart Molin 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2014-06-18 

Antal svarande 

11 (55% 
svarsfrekvens) 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Odd Fredriksson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Den låga svarsfrekvensen innebär att det inte går att uttala sig om hur representativa de erhållna 
svaren är för hela kursgruppen. 
 
Till denna kursinstans tillfördes mer filmade föreläsningar. Särskilt uppskattad var 
gästföreläsningen av Mikael Hveem, HerbertNathan & Co. 
 
Fem exempel på utsagor: 
- "Intressant kurs som var en bra uppföljning av kursen Affärssystem I: Analysmodeller. Man 
fick en bred förståelse av innebörden affärssystem när man läst båda dessa kurser." 
- "Bra metodik och struktur. Högt tempo." 
- "Jag tycker den är väldigt bra att läsa eftersom den ger en insikt i hur komplext ett affärssystem 
är, hur mycket som ligger bakom ett beslut att anskaffa ett nytt affärssystem. samt hur många 
detaljer och aktörer som är delaktiga i en anskaffning av nytt affärssystem." 
- "Min viktigaste lärdom är att det finns fler affärssystem på marknaden än vad jag vågat 
drömma om, att urvalsprocessen är komplicerad men underlättas om man har en 
gedigen metod att stödja sig på och att det ändå till sist är nyanser i skillnader mellan 
affärssystemen." 
- "Jag rekommenderar andra att lösa denna kurs och även föregångaren. Anledningarna är 
många, men framför allt beroende på ett intressant innehåll med en stark koppling mellan teori 
och praktik, kopplingen till verkligheten och sist men inte minst duktiga, kunniga och 
engagerade lärare." 
 
Studentkårens två obligatoriska frågor: 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 



2(2) 

- Uppfattad kvalitet: 3,8 
- Uppfattad arbetsbelastning: 4,1 

Kursens svagheter enligt studenterna 

- "Rapportanvinsnigarna är nästan det enda som vart negativt, jag tror de skulle underlätta 
mycket om allt sånt var tydligt." 
Den halva av kursdeltagarna som besvarade kursvärderingen ansåg i genomsnitt att 
arbetsbelastningen var relativt hög (4,1). 5 av de 11 respondenterna angav att de i genomsnitt 
hade lagt ned 21 timmar eller mer per vecka på kursen. 
 

Analys av kursvärderingens resultat 

Tyvärr låg svarsfrekvens. 

Planerade åtgärder 

Fortsätta med kursupplägget och, som vanligt, kontinuerligt uppdatera kursinnehållet (t ex att 
ytterligare förbättra Projektrapportsanvisningarna). 
Samla alla inlämningsuppgifter i en separat Examinationsmapp på kursens its-sida.  

Genomförda åtgärder 

Svagheter kommer att förbättras inför nästa kursinstans. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Via kursens hemsida. 

Övrigt 

Kursen ingår både i "Affärssystem & Ekonomi"-utgången (IT Design-programmet) och 
distansprogrammet "IT, projektledning och affärssystem". Kursen är öppen för både 
företagsekonomer och systemvetare. 
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Underskrift av prefekt eller motsvarande 


