KURSERBJUDANDE

Agila metoder - 7,5 hp
-

Kursen riktar sig till dig som redan har kurser inom projektledning och Lean eller arbetar
med förändringsarbeten och i projekt.

Det agila arbetssättet har sitt ursprung från IT- och systemutvecklingen och bygger på helt nya
sätt att tänka och arbeta i projekt. Agile betyder lättrörlig och flexibel. Det omfattar metoder som
stödjer en alltmer snabb föränderlig arbetsliv och kursen ger dig en överblick över de olika
metoderna. Kursen ger dig kunskaper om likheter och skillnader i traditionella och agila
projektmetoder samt kopplingen till Lean-området där det tydligt framgår de olika ansatsernas
värderingar. Du får kunskaper om hur det går att kombinera och integrera de olika metoderna för
att driva projekt i olika arbetssituationer. Agila metoder kan med fördel integreras i en traditionell
projektmodell men lämpar sig även för uppdrag och problemlösning inom ordinarie verksamhet.
Kursen vänder sig till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men passar också övriga
målgrupper som arbetar med förändrings- och förbättringsarbete. Nyckelord är interaktion,
samarbete, kundorientering och snabb respons på förändringar. Att tillämpa agila metoder lämpar
sig för organisationer som arbetar efter principen ”best practice”.

Innehåll

Examination






Kursen examineras kontinuerligt i olika former med
både muntlig och skriftlig redovisning av
inlämningsuppgifter och projektarbeten. Delar av
examinationen kan även ske nätbaserat. Muntlig
argumentation i seminarier samt skriftligt material
bedöms med U/G. Efter avslutad kurs ska
kursdeltagaren visa kunskaper och färdigheter som är
användbara såväl för yrkesverksamheter som för
vidare studier i ämnet.






Agil utveckling och historik
Värdegrund om agila metoder
Organisation och roller i agila projekt
Agila verktyg och metoder i stora och små
projekt
Lean, Agile, Scrum och Kanban – hur hänger det
ihop?
Gör agile till ditt – ett ramverk och inte ett
regelverk
Flexibelt ledarskap i agila projekt
Självorganiserade team

Genomförande och pedagogik
Kursen bedrivs enligt Högskolan Västs koncept
arbetsintegrerat lärande som syftar till att integrera teori
och praktik på olika sätt i kursen. Teoriföreläsningar
varvas med verklighetsbaserade fallstudier och
exempel. Deltagarna arbetar med olika case som med
fördel hämtas från det egna företaget/verksamheten.
Utifrån ett akademiskt perspektiv studeras de egna
exemplen i relation till teori (läroböcker och artiklar),
med stöd av egna erfarenheter och i diskussion med
lärare och övriga kursdeltagare. Seminarierna kring de
olika casen, ingår som viktiga lärsituationer vid sidan
av övrigt kursmaterial som litteratur och artiklar.

Nätbaserad kursform
Kursen genomförs i flexibel och nätbaserade former
genom interaktivt och digitaliserat material,
instruktioner och filmer. Två helgträffar sker i
Trollhättan samt genom handledning och redovisning
via webb-mötessystem.

Anmälan
Anmälan och administration sker via Addisco.
Högskolan Väst registrerar de studerande för att kunna
utfärda högskolepoäng och behöver uppgifter om
deltagarnamn, personnummer och e-postadress.

Påmelding
Mer informasjon om kurset samt søknadsskjema
finner du på addisco.no.

