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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Informatik

Kursplan
Affärssystem I: Analysmodeller

Kurskod: ISGB05
Kursens
benämning:

Affärssystem I: Analysmodeller
Enterprise Systems I: Models for Analysis

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
IKA (Informatik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-09-10 och
gäller från vårterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Informatik 30 hp eller Företagsekonomi 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för centrala begrepp inom affärssystemområdet,
2. beskriva, jämföra och särskilja olika centrala analysmodeller inom affärssystemområdet,
3. övergripande redogöra för centrala förutsättningar och förhållanden inom
affärssystemsområdet,
4. diskutera frågeställningar som rör affärssystem och 
5. genomföra studier och utvärderingar av affärssystem.

Innehåll
Kursen fokuserar på affärssystem och deras roller i organisationer. Två fokusområden är



införandeprocesser av affärssystem samt effekterna av deras användning, för vilka
analysmodeller är viktiga analysverktyg. 

Under kursens gång ska studenterna genomföra individuella inlämningsuppgifter.
Projektarbetet, som löper som en röd tråd genom kursen, är akademiskt och
rekommendationsinriktat. Det genomförs i grupp och skall vara en empirisk studie av
användningen av affärssystem ur ett relationsperspektiv. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning av projektarbetet.
På seminarierna genomförs systematiska diskussioner av frågeställningar i
fallstudier/undervisningscase. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom en projektrapport som utförs i grupp.
Lärandemål 1-4 examineras även genom en individuell skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 1, 2 och 5 examineras även genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

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.


