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Kursplan Agile Project Leader 
 
Diarienr  MYH 2020/1020 
Utbildningsnr 01247 
Format  Online eller blended (flipped classroom) 
Omfattning 60 yh-poäng – heltid under 12 veckor 
     Ca 40 h per vecka varav ca 12 h lärarlett och ca 28 h  
     projektarbete och egna möten/studier online 
Period  28 sep – 18 dec 2020 
Platser  30 platser 2020 (60 platser 2021) 
Lärarlett  12 h per vecka helfart 
Kunskapskontroller Ca 1-2 per kurs, olika format såsom rapport,  
    presentation, muntligt prov, skriftligt prov och  
    process/leveransmätning 
Betyg  IG-G-VG tillämpas inom YH. Kunskapskontroll med 
     kriterier för betygsgrad ges innan kursstarten 
Litteratur  Huvudlitteratur per kurs 
      Projektledning / Tonnqvist  
     Agile Project Manager / Gustavsson 
     Gruppsykologi / Svedberg 
     Övrig litteratur är rekommenderad fördjupning  
     (ej obligatorisk) och ges av resp föreläsare 
Material / dator Standarddator med rekommendation av CMEs IT 
 
 
Utbildningsledare  Alexandra Törmänen (UL) 
Utbildningskoordinator  Erica Stråhle (UK) 
Ledningsgrupp  Agile Project Manager (LGR)  
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Kurs 1 - AGILA PROCESSER OCH PROJEKTMETODER (6 veckor 30 yhp) 

Agil projektledare syftar till att ge den sökande de kompetenser och verktyg som krävs för att leda team 
effektivt och målstyrt i en föränderlig kontext. Agil metodik, sprungen ur komplexa IT-projekt, kan idag 
framgångsrikt tillämpas inom de flesta branscher och projekttyper, inte minst för utvecklings- och 
förändringsprojekt. Kursen varvar teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar. De studerande får 
välja att tillämpa de nya kunskaperna i eget projekt på sin arbetsplats, eller i ett av skolan förberett projekt.  

 

Kursbeskrivning:  

Syfte och mål: 
Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om och tillämpning av agila metoder och verktyg, tillsammans 
med dess historik, fördelar och nackdelar. Målet är att de studerande ska kunna använda de olika metoderna 
med dess principer, artefakter, regler och events. Målet är också att de studerande ska förstå skillnaden mellan 
agil och plandriven projektmetodik. 

 

Kunskaper: 
-The Agile Manifesto (4 värderingar och 12 principer) 
-Scrum: roller, artefakter, regler, event och agila principer 
-Principer och tekniker för agila metoder såsom Extreme Programming (XP),  
Lean och Kanban 
-Agila metoders historik 
-Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik 
-Agila verktyg i en scrum-kontext 
-Empirical Process Theory 

 

Färdigheter 
- Planera och genomföra events enligt Scrum med tillhörande artefakter 
- Kommunicera Scrum som arbetsmetod med avseende på teamets yrkesroller, ansvar och mandat 
- Välja lämpliga projektverktyg i en agil kontext 

 

Kompetenser 
- Planera, genomföra, utvärdera och kombinera agil och plandriven projektmetodik och förstå hybridscenarion 
utifrån projektets art, mål och förutsättningar 
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2. PLANDRIVEN PROJEKTMETODIK OCH KRAVHANTERING (2 v 10 yhp) 

Fokus under denna utbildning är agil projekledning och agil metodik. För att kunna arbeta framgångsrikt som 
agil projektledare måste de studerande ha en solid kunskapsbas för plandriven projektledning. De behöver 
förstå styrkor och svagheter, samt villkor för planering, etablering, genomförande och budgetering av 
plandrivna projekt. Genom jämförelser i case-studier uppnås den kompetens som krävs för att kunna 
kombinera plandriven metodik och agil metodik i den mix som passar projektet, verksamheten och projektets 
mål allra bäst.  

 

Kursbeskrivning:  
 
Syfte och mål: 
Projekt kan genomföras plandrivet, agilt eller i kombinationer av de två. Denna kurs behandlar plandriven 
projektmetodik, såsom vattenfallsmetoden, samt traditionella planeringstekniker inklusive projektpaln, 
tidsplan och projektbudget. 

 

Kunskaper: 
-Nyckelterminologi från internationella standarder, exempelvis PMI 
-Planeringstekniker inom plandriven projektmetodik 
- Projektets faser, styrdokument och projektorganisationen 
-Kravhantering 
-Projektbudget 

 

Färdigheter: 
-Färdighet att i samverkan med kund och egen organisation ta fram och följa dokumentation och planer 
(projektplan, tidsplan, budget mm) för plandriven projektmetodik  

 

Kompetenser: 
- Kompetens att i samråd med kunden ta fram och välja den agila och/eller plandrivna metodik, samt hybrider, 
som är mest effektiv för projektetets mål, krav och kvalitetsuppfyllelse 
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3. LEDARSKAP, GRUPPDYNAMIK OCH TEAMBUILDING (2 v 10 yhp) 

I en föränderlig värld blir fokus på de mjuka aspekterna allt viktigare. I denna kurs fokuserar vi både på 
självledarskap och ledning av ett team. Vi ser ett starkt växande behov av ”agila mindsets” hos dagens och 
morgondagens ledare. Kursen kräver tidigare erfarenhet av ledarskap för att den studerande ska kunna 
tillgodogöra sig innehållet. Den lämpar sig utmärkt för yrkesverksamma som behöver stärka sin 
kompetensprofil i linje med den pågående digitaliseringen, som i allt högre grad kräver kompetens att leda 
digitala projekt. Kursen ger också kompetens att leda och kommunicera effektivt i distribuerade team med krav 
på cross-cultural leadership. 

 

Kursbeskrivning; 

Syfte och mål; 
Kursens mål är att de studerande få en god bild av sitt personliga ledarskap med både styrkor och 
förbättringsområden. Utifrån denna medvetenhet och kunskap ges teoretiska och praktiska kunskaper om 
ledarens utmaningar i agila projekts olika faser, processer och team. På så sätt uppnås kompetens att verka 
som agil projektledare i en förändrings- och utvecklingskontext där ledarskapet kontinuerligt 
situationsanpassas. 
 

Kunskaper; 
- Ledarskapsteori kopplat till agil projektledning (målstyrning, situationsanpassat ledarskap, förändringsledning, 
värdestyrning, människosyn, makt, ansvar,  
- Personligt ledarskap, drivkrafter, styrkor och förbättringsområden 
- Coaching, belöningar och gränsdragningar  
- Teambuilding, gruppdynamik, konflikthantering, svåra samtal 
-Projektkommunikation och effektiv mötesfacilitering (stand-up, retro, IDOARRT) 
- Distribuerade och självorganiserande team, cross-cultural leadership 
 

Färdigheter; 
Färdighet att välja och tillämpa för projektet rätt verktyg och metoder för att stärka det personliga ledarskapet 
och därigenom teamets arbetsglädje och effektivitet. 

 

Kompetenser; 
Kompetens att leda agila team och agila projekt, både IRL och online (distribuerade teams).  
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4. IT-KUNSKAP, IT-ARKITEKTUR, IT-PROJEKT (1 vecka 5 yhp) 

Agila projektledare behöver grundläggande kunskap inom IT, programmering och systemutveckling, inte minst 
för att kunna bedöma om de estimat teamet gör är realistiska. Förutsättningen för produkter och tjänster med 
optimal livscykelkostnad är att arkitekturen är flexibelt gjord och att man har tänkt i termer av förvaltning. Inte 
heller här behöver IT-projektledaren vara expert, men hen måste kunna föra en konstruktiv och givande dialog 
med IT-arkitekten. 

För att kunna fungera som IT-projektledare behövs grundläggande kunskap om vad ett IT-projekt är och vilka 
beståndsdelar det består av.  

 

Kursbeskrivning; 

Syfte och mål; 
Kursens mål är att ge den studerande en helhetsbild (översikt) över IT-arkitektur, samt grundläggande 
förståelse för teknisk kompetens, tekniska roller och tekniska utmaningar inom IT-världen och i komplexa IT-
projekt. 

 
Kunskaper; 
- Kunskap om IT-arkitektur (front end, back-end, programmeringspråk mm) 
- Kunskap om roller i IT-projekt (FED, BED, UX, Design mm) 
- Kunskap om krav, säkerhet, utmaningar i IT-projekt 
 

Färdigheter 
- Färdighet att utifrån ett helhetsperspektiv förstå och kommunicera IT-projektets möjligheter, utmaningar och 
agilitet till kund och andra intressenter 
- Färdighet att effektivt kommunicera med teamets tekniska specialister för att gemensamt bedöma 
optimering av tidsestimat, kostnader och leverabler. 

 

Kompetenser 
Kompetens att effektivt kommunicera och fatta beslut utifrån IT-utmaningar och snabb teknisk utveckling i 
agila IT-projekt. 
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5. AFFÄRSMANNASKAP OCH KUNDDIALOG (1 v 5 yhp) 

Ofta är ett IT-projekt bara en möjliggörare för kunden. Projektet som sådant har egentligen inget större värde 
om det inte bidrar till resultat och i sin tur nytta. För att fungera som agil projektledare måste man förstå hur 
Verksamhetskrav – Användarkrav och Lösningskrav förhåller sig till varandra. Vidare är det viktigt att kunna 
definiera såväl projektmål som effektmål, samt förstå hur projektmålet bidrar till effektmålet och kundnyttan. 

Detta måste framgå både av dialogen med kunden och av offerten/avtalet. Därför läggs stor vikt under denna 
utbildning vid hur kunddialogen bör vara utformad, för att båda parter ska kunna dra nytta av projektet och 
dess leverabler. 

 

Kursbeskrivning; 

Syfte och mål: 
Denna kurs syftar till att stärka de studerande i kunddialoger, behovsanalyser såväl som att lägga grunden för 
en professionell beställarkompetens med aspekter som säkerhet, lagar och regler i åtanke. Målet är att de 
studerande ska kunna förhandla, kartlägga behov och verksamhetsmål samt kunna riskbedöma och mäta dessa 
med nyckelintressenter. 

 

Kunskaper: 
-Kunddialogen – behovsanalys, målformulering, metodik och process genom projektet 
-Organisationsmodeller och strukturer (exempelvis matrisorganisationer) 
-Förhandlingsprocesser och förhandlingsstilar 
-Definition, principer, roller och steg i en säljprocess 
-Affärsmannaskap och ”product integrity ” 

 
Färdigheter; 
-Applicera kunskaper inom samtalsteknik, kommunikation och påverkan i kunddialogen, ex.vis i en 
förhandlingssituation 
-Skapa relationer och samarbeten kring säljprocesser, förstudier, projekt 

och kravutveckling med interna och externa nyckelintressenter 

 

Kompetenser 
Kompetens att ansvara för kunddialogen, med både kunden och teamet, i ett agilt projekt, ink löpande 
avstämningar, behovsanalyser, förhandlingar, målrevideringar och avvikelser. 

 
	
Stockholm 2020-07-13 
//Alexandra Törmänen 


