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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 

ISGB05 
Kursnamn 

Affärssystem I: Analysmodeller 
Poäng 

7,5 hp 

Termin 

vt13  
 

Antal registrerade 
36 (33 aktiva = 
de som full-
följde Projekt-
arbetet) 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

18837  

Kursansvarig 

Odd Fredriksson 

Examinator 

Lennart Molin 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2013-04-17 

Antal svarande 

 6 (18% 
svarsfrekvens) 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Odd Fredriksson  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Den mycket låga svarsfrekvensen innebär att det inte går att uttala sig om hur representativa de 
erhållna svaren är för hela kursgruppen. 
 
Tre exempel på utsagor: 
- "Lärorik. Mycket skrivande. Mycket litteratur att läsa. Det var jobbigt i början att lära sig hitta i 
strukturen i kursmappen men man lärde sig efter några veckor. Engagerad lärare." 
- "Mycket lärorik. Förankrad i "verkligheten". 
- "Man lär sig mycket, får bra feedback från lärare som även kan vara till hjälp i andra kurser och 
arbeten!" 
 
Studentkårens två obligatoriska frågor: 
- Uppfattad kvalitet: 3,8 
- Uppfattad arbetsbelastning: 4,2 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Mer filmade föreläsningar. 
Lite mer förklaring av analysmodeller och vad de används till i inledningen av kursen. 

Analys av kursvärderingens resultat 

Tyvärr mycket låg svarsfrekvens. 
Mer korta videoföreläsningar. 
Mer och utförligare genomgång av analysmodellers användning i kursens inledning. 

Planerade åtgärder 

Fortsätta med kursupplägget.  
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Genomförda åtgärder 

Svagheter kommer att förbättras under nästa kurstillfälle. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Via kursens hemsida. 

Övrigt 

Kursens sammantagna "Kursportfölj" ger ett mycket intressant urval av faktiska lägesbilder utav 
affärssystemssituationen i dagens Sverige. Dessa affärssystems-tillämpningar studerades 
(studerad organisation inom parentes): 
- Garp (Springwire) 
- Jeeves (North Trade) 
- JENA (Jetpak) 
- Monitor (Driconeq) 
- Movex (Konsum Värmland) 
- Siebel (Tele2). 
 
Kursen ingår både i "Affärssystem & Ekonomi"-utgången (IT Design-programmet) och 
distansprogrammet "IT, projektledning och affärssystem". Kursen är öppen för både 
företagsekonomer och systemvetare. 

 
 
 

…………………………………………………….. 
Underskrift av prefekt eller motsvarande 


