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Sammanställningen gjord av 

 Its Learning      

Kursens styrkor enligt studenterna 

Kul uppdrag 

Lärorikt att få jobba i ett scrumprojekt som är så likt verkligheten som man kan komma. 

tycker det har varit väldigt bra med en kurs där man får en uppfattning om hur det går till i 

verkligheten. 

lärorikt att arbeta i ett projekt självständigt. Bra att man haft en roll att arbeta i och fokusera enbart på 

den. 

Kursens seriositet. Har varit kul med fler lärare som engagerat sig i kursen i andra roller. Att man har 

sina specifika roller har också varit bra och mycket lärorikt. 

Bra kommunikation med kursansvarig samt PO. Roligt projekt 

Engagerade lärare och en intressant uppgift! 

Rolig att testa på SCRUM då vi har läst mycket teori om det men ej fått använda det praktiskt. 

Att få genomföra ett projekt från början till slut. 

* Roligt projekt 

* Bra kursansvarig och PO 

* Bra med ingen tenta 

Kan inte klaga på något. 

Att jobba med ett "riktigt" projekt och känna på hur det känns. Ni lärare har verkligen satt er in i 

rollerna bra och det har gjort kursen så trovärdig som bara går. 

Kul att det känns som ett riktigt case, bra agerat av lärare som gått in i olika roller. 

Kul att få prova på att arbeta i ett "riktigt" Scrumprojekt med olika roller. Riktigt rolig kurs som 

ökade motivationen såhär på slutet. Får förståelse i svårigheten att samla in krav och omvandla dessa 

till en produkt som motsvarar produktägarens förväntningar. Snabba svar vid mail-kontakt samt bra 

hjälp och feedback vid behov. 

Fakulteten för humaniora 
och samhällsvetenskap 
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kul att jobba i ett projekt där alla har olika roller. 

Har gillat upplägget, kursen har varit lite som en väckarklocka för hur den verkliga affärsprocessen 

kan se ut. Man har fått förståelse för hur ett SCRUM-projekt kan se ut och vilka faktorer som verkligen 

påverkar slutprodukten och tidsåtgången. 

Stora grupper, bra att man måste ta reda på information gällande utvecklingen. Bra med kontakt till en 

tekniker och lära sig prata med sådan. 

Man måste kunna hantera att samtala med djupt tekniskt kunnande personer och få fram den 

information som man efterstävar. 

Att få jobba med ett "skarpt" objekt i projektgrupp 

Realistiskt projekt med fria tyglar har gett ett skönt ombyte från att guidas hela processen hela vägen 

igenom. 

Arbetssättet. 

Intressant upplägg 

Ganska bra med nära riktigt case 

Bra projekt som har varit mycket lärorikt!! 

Intressant uppgift, tror dock att det finns betydligt roligare roller än den jag fick. Känns nästan som ett 

verkligt case. 

Första gången vi fått göra någonting från början till slut, mycket nyttigt. 

 

Tränat på att jobba tillsammans på ett annat sätt än förut. 

 

Har fått programmera, jag är nöjd. 

Känns som det är uppbyggt för att spegla verkligheten. 

-Möten med kunden 

-Trevlig tekniker 

-Bra lärare 

-Arbeta i grupp 

-Trevlig arbetsgrupp 

Gruppen har varit bra 

      

Kursens svagheter enligt studenterna 

Kommer ej på något 

Använda ett annat tidsrapporteringsprogram än JIRA. Borde finnas något bättre än det. 

Bättre tidpunkt, parallellt med c-uppsats passar inget vidare. både uppsatsen och kursen blir lidande. 

Byta tillfälle så att den inte löper under c-uppsats. 

Om den inte låg samtidigt som c-uppsatsen. Svårt att fokusera och det är synd för systemintegrationen 

är roligare och mer lärorik än c-uppsatsen som tyvärr tar all tankeverksamhet 

Mer specifika uppgifter för gruppens olika roller. Sätta lite krav på vad de olika roller ska utföra. 

Mer specifika tasks 

Tydligare rollbeskrivningar innan vi var tvungna att söka en roll. 

* Den borde inte ha legat samtidigt som c-uppsatsen. 

Mer engagerade gruppmedlemmar. 

Kursen skulle kunna bli bättre på att rollerna ska ha tydligare uppgifter. Anledningen till att 

utvecklarna känner att de har mer att göra har till stor del att göra med att de har fullsmockat med 

omfattande och tasks och det är sällan något som de andra har. Exempelvis att VA ska göra si eller så 

många diagram, CM ska göra dokumentation över vissa saker osv osv. Tydligare uppgifter för de andra 

i teamet också då de andra har fått hitta på egna saker att göra. 

Bättre tilldelade uppgifter till specifik roll, arbetsbördan har varit varierande bland deltagare. Sen att 

ni mer uppmanar till att hjälpas åt utanför rollerna. 
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Lägg inte denna kurs samtidigt som C-uppsatsen, det största störningsmomentet från min sida! 

Lite djupare genomgång av scrum och de olika momenten. Även djupare förklaring över vad som 

förväntas av de olika rollerna. 

mer specifika uppgifter till roller som inte är utvecklare 

förstår att otydligheten har en poäng för att demonstrera kommunikation mellan kund och utvecklare, 

men hade velat haft lite mer konkreta kursmål för vad som krävs för godkänt i kursen 

Större variation från varje inriktning. Vi var 6st från samma inriktning som sätter upp för att vissa får 

roller som de inte kan något om. 

Gå igenom varianten av SCRUM, helt obefintlig för utvecklarna i nuläget. Blev inga diskussioner om 

vilka funktioner som skulle prioriteras om eller skäras bort från sprinten pga tidsbrist. 

"Allt var för bra tidsestimerat från kund", Om kund hade haft en mera optimistisk syn på vad som kan 

hinnas med en sprint får man nödvändiga diskussioner med kund. 

Kanske att man kunde få testa på flera roller under projektets gång. 

En roll som lösningsarkitekt hade varit bra, en roll som har övergripande ansvar för 

mjukvarulösningen och var den ska ta vägen.  

Vi har haft 2-3 utvecklare och en testar som arbetat i projektet, och det har ofta varit 3 personer som 

gjort 3 separata saker, som ska bli ett projekt. En roll som har ansvar för att få ihop hela lösningen vore 

bra. 

Mer information kring roller. Hade ingenting med mig i bagaget innan. Så det skulle vara skönt med 

mer genomgång kring vad roller har för uppgifter. 

Och att det skulle finnas en lösningsarkitekt. 

Lägg till en Lösningsarkitekt. 

Dolibarr känns oseriöst att arbeta mot. 

Större projekt 

Använda något annat än Dolibarr. Jobbigt system! 

Flytta den så långt ifrån c-uppsatsen det bara går, eller i alla fall till början av den. Några bättre 

system än Jira och Wiki för det tar nästan mer tid än övriga arbetsuppgifter. 

?? 

Det hade varit roligt om uppgiften hade varit utformad så att de hade funnits krav på att utveckla ett 

användargränssnitt. 

-Inte ha den gemensamt med C-uppsats!  

-Bättre program än JIRA (tidskrävande som bara tar tid av det riktiga arbetet (Vilken kund vill betala 

för att inhyrda konsulter ödslar tid i ett tidsrapporteringsprogram) 

-WIKI 

Det kändes som mer än 50% av kursen gick ut på att installera, lära och använda verktyg och inte 

kunna ägna mer tid åt att faktiskt göra configurationen bättre 

      

Analys av kursvärderingens resultat 

Ge en bättre förståelse för vikten av eget inititiativ och vikten av individens insats i teamet      

Planerade åtgärder 

Extra genomgång kring individens ansvar, förstärka roll-kunskap samtidigt som att trycka mer på 
teamets ansvar, lägga till rollen lösningsarkitekt      

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Vid kursstart gås tidigare års kursvärdering igenom tillsammans med vidtagna åtgärder      

Övrigt 
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