
AGIL  
PROJEKT- 
LEDARE
Jobbar du inom IT-, system-, program-, applikations- eller webbutveckling och vill kompetens-
utveckla dig till Agil Projektledare. Då är detta utbildningen för dig som vill kombinera 
jobb med kompetensutveckling. Lär dig agila metoder som t.ex. Scrum, Kanban, LESS, etc. 
Utbildningen sker på distans med totalt 12 fysiska träffar, vilket gör den tillgänglig oavsett  
var i Sverige du bor.

Utbildningen ger dig kunskaper för att:
• Arbeta med att själva göra förstudier, kravarbete, riskanalys

samt planera agila projekt

• Planera, leda och dokumentera agila projekt

• Hantera projektbudget, lönsamhetskalkyler och redovisning
av dessa för projektets intressenter

• Arbeta med offerter och beställningar samt kravställning på
leverantörer i projekt

• Tillämpa lämpliga agila metoder, processer, verktyg
utifrån olika projekts förutsättningar och behov

• Driva bestående förändrings- och utvecklingsarbete genom
agil projektledning

• Med en affärsmässig grund leda projektets framdrift och fatta
beslut alternativt sammanställa beslut

• Leda personer, grupper och team i i projekt- och
förändringsarbete, bl.a. med hjälp av FIRO-modellen

Efter examen har du kompetens att jobba som:
• Agil projektledare

• Projektledare, IT

• Projektägare

• Agil coach

• Agil teamledare

• Förändringsledare

• Scrum Master

Omfattning
Halvfart distans 80 v inkl 12 veckor praktik (LIA):  
9 kurser varav en är praktikperiod och en är 
projektarbete. Kurserna avslutas och betygssätt genom 
olika former av examinationer.

UTBILDNINGSMÅL

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.  
Det innebär att du ska ha avlagt en gymnasieexamen  
i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,  
eller har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller 
specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget 
Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.  
Se IHM.se/apl för utbildningens särskilda förkunskapskrav.

Din behörighet bedöms även mot annan motsvarande svensk 
eller utländsk utbildning. Om du helt eller delvis saknar de 
formella förkunskaper som krävs, kan du även ansöka om att få 
din reella kompetens prövad.

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng. 
Efter godkända prestationer utdelas examensbevis.



KURSER

Affärs- och projektekonomi
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om  
affärsekonomi för att skapa förutsättningar för att driva  
agila projekt utifrån givna budgetramar och effektmål.  
Kursen innefattar övergripande budget- och prognosarbete 
samt resultatredovisning och lönsamhetskalkylering.  
Projektspecifikt fokuseras på projektekonomi och rapport-
ering samt att arbeta med offerter och hantera målsättning, 
KPI:er och uppföljning av dessa.

Affärsmannaskap
Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad förståelse 
för affärsverksamhet, affärs- och verksamhetsutveckling. 
Genom att beröra organisatoriska grunder, entreprenöriellt 
tänkande och Lean i kombination med att förstå kund-  
och verksamhetsnytta byggs en grund för att i det agila  
projektledandet också tänka ständigt optimerad leverans 
och bestående effekter.

Agil affärsjuridik
Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om de  
juridiska ramar som omger den agila projektledarens  
arbete. Förutom avtals- och kontraktsrätt berörs offertarbete, 
licenshantering, arbetsrätt, marknadsrätt och GDPR.

Agila metoder
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om olika  
agila metoder och begrepp. Kunskap ges i vilka samman-
hang vilka agila metoder lämpar sig och vilka agila projekt- 
verktyg som finns och principerna för deras användning. 
Bland annat berörs Scrum, Kanban, Scrumban, DSDM, SAFe 
och LeSS som exempel på agila metoder.

Examensarbete
Kursen syftar till att genom självständigt arbete tillämpa och 
bygga vidare på kunskaper och färdigheter som erhållits 
genom tidigare kurser i utbildningen. Genom arbetet får den 
studerande större förståelse för arbetsuppgifter och utveck-
ling inom yrkesrollen.

Förstudie och kravarbete
Kursens syfte är att ge de studerande kunskap i arbets- 
faserna inför eller i början av ett projekt. Kursen behandlar 
hur man arbetar med förstudier, krav- och riskhantering, 
planering och dokumentering i det agila sammanhanget.

Förändringsledning
Kursen syfte är att ge den studerande kunskap om  
förändrings arbete och ledning av förändringsarbete.  
Med grunder i team- och grupp utveckling samt kommu-
nikation hanteras sedan ledarskaps modeller, begreppet 
motivation och hur man kan arbeta med innovation för att 
få förändring att hända. Även bestående resultat från ett 
agilt projekt vid överlämning från projektfas till förvaltning 
hanteras.

Lärande i arbete
Kursen syftar till att den studerande utvecklar sina special- 
iserade kunskaper inom agil projektledning. Den ger den 
studerande möjlighet att tillämpa sina kunskaper och  
färdigheter i projektledning.

Projektarbete, projektformer och 
projektledarens roll
Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för  
det sammanhang den agila projektledaren befinner sig i.  
I kursen lär sig den studerande olika projektformer och 
verktyg samt när de lämpar sig att användas. En fördjupning 
görs i förståelse kring agila projektets bakgrund och  
principer, liksom i projektledarens roll och ansvar.

VILL DU VETA MER? Känn på atmosfären på ett av våra infomöten. 
Anmäl dig på www.ihm.se. Undrar du över något kan du självklart 
även mejla eller ringa till oss: yh@ihm.se, 0200-24 00 24.


