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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 37

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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Kursansvarig: Odd Fredriksson





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Analys baserad på lärarens betydligt utförligare kursvärderingsenkät:

Lärarens, sedan lång tid tillbaka använda och, betydligt utförligare egna Kursvärderingsenkät (publicerades på kursens its-
sida), innehåller frågor som ger ett bra underlag för att kunna förbättra kursen ytterligare. Denna Kursvärderingsenkät
innehåller bland annat Studentkårens frågor om "Upplevd kvalitet" och "Upplevd arbetsbörda".
10 kursdeltagare svarade på lärarens Kursvärderingsenkät. Med 38 aktiva kursdeltagare (definierat som deltagande i
kursens Projektarbete), innebär det en svarsfrekvens på 26%.
Genomsnittlig ?Upplevd kvalitet? bland de svarande var 4,4 (var 4,4 även föregående vt16-kurs). 4 av de svarande
upplevde att kursen höll en ?Mycket hög kvalitet? och 6 upplevde att den höll en ?Hög kvalitet?.

Majoriteten av grupperna bad om extra handledningar under Projektarbetet, vilket naturligtvis gavs.
I feedbacken på de individuella skriftliga Inlämningsuppgifterna i kursen ger läraren även kommentarer på det skriftliga
språket. Enligt en tidigare CTF-studie är förmågan att muntligt och skriftligt kommunicera den enskilt viktigaste faktorn för
arbetsgivare när de anställer.

Ett urval av synpunkter från lärarens Kursvärderingsenkät presenteras nedan.

Vilka är dina huvudintryck av kursen?

Det är ett väldigt komplext arbete inför anskaffning av ett affärssystem och inte bara systemet utan även verksamheten
måste granskas. Trots alla dessa moment har Jag fått ut oerhört mycket av kursen och tycker strukturen är bra!

Intressant, lärorik, roligt att i "praktiken" få tillämpa arbetssteg och arbetssätt från VFS-metoden.

Lärorik och rolig.

bra och lärorik.

Mycket lärorik, stort engagemang hos både lärare och studenter.

Avancerad, innehållsrik, välorganiserad.

Vilka har varit dina viktigaste lärdomar under kursen?

Antag ingenting, verifiera och dubbelkontrollera, ha god framförhållning.
Även om allt detta beaktas går det ändå snett och blir försenat pga yttre faktorer.
Alla deltagare har inte samma höga målsättningar med kursaktiviteter.

Jobba kritiskt och anta ingenting, det system som verkar toppen i en fas kan vara det sämre i en annan!

Att det är viktigt att arbeta metodiskt och strukturerar vid val/anskaffning av ett affärssystem. Att det kan vara till stor hjälp att
följa en väl beprövad metod som rekommenderar hur en organisation kan gå tillväga för att i så stor gram som möjligt
lyckas med sitt val av affärssystem.
Jag har också lärt mig om olika faktorer som har stor påverkan på valet av affärssystem, och att det är viktigt att ta hänsyn till
dessa under valprocessen.

Arbetsprocessen att förstå processen av allt, hur det kan fungera

Att ha kunnat komplettera kurs 1 och dess delar med 2:an, till en sammanhängande helhet.

Behovet av struktur i en sådan här process är jätteviktigt!

Att det är svårt att välja rätt affärssystem och att alla personer har olika synsätt på samma typ av krav, intressant.

Att upphandla affärssystem med koppling till verkliga scenarier.

Vill du rekommendera andra att läsa kursen? Varför? Varför inte?

Ja definitivt. Mycket bra perspektiv och insyn i verkligheten. I synnerhet med slutsatsen av systemvalet då kursen är slutförd.



Ja!

Denna kurs är väldigt nyttig i dagens IT orienterade samhälle. När fler och fler företag expanderar digitalt är det viktigt att
deras system följer denna trend och står stabila, redo för tillväxt. Jag tror att alla som har intresse inom IT/Informatik och
eller jobbar med detta specifikt har stor nytta av denna kursen.

Ja. Jag tycker att det var en rolig kurs som blandade teoretisk inlärning med praktiska övningar. Det var roligt att arbeta med
riktiga affärssystem ute på marknaden. Även om du i framtiden inte kommer arbeta med VFS-metoden som stöd vid
val/anskaffning av affärssystem, så tror jag det är viktigt att se hur en strukturerad metod förenklar samt förbättrar arbetet vid
val/anskaffning av affärssystem.

Ja, tror det kan komma väl till hands i arbetslivet om man är intresserad av ämnet kommer jag rekommendera kursen.

Absolut.

Ja, det skulle jag göra. har man inte alls varit inblandad i inköp av ett system så är denna en bra början

Ja, absolut!

Ja, detta är en mycket lärorik kurs, men kommer kräva mycket tid och arbetsvilja.?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ge ännu mer feedback till en del av grupperna att de i högre grad behöver arbeta kontinuerligt med Projektrapporten under
kursens gång. Vissa grupper hann inte med att till deadline leverera en Projektrapport som uppfyllde kraven.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


