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KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling och
färdighetsträning, grund

10
I kursen kommer du lära känna din blivande
yrkesroll samt utveckla färdigheter i syfte att
förbereda dig för kommande studier och arbetsliv.

Utveckling av applikationer och
tjänster inom IT-området

20
Du lär dig grunderna inom IT och
utvecklingsprocessen för applikationer och tjänster
inom IT-området.

Kravhanteringsprocessen och
olika kravmetoder, grund

40
Du som studerande ska lära sig grunderna inom
kravhantering och de olika stegen i
kravhanteringsprocessen.

Interaktionsdesign 20

Kursen lär dig metoder för att lära känna
användarens behov och krav samt olika metoder för
att utforma applikationer/IT-stöd som motsvarar
användarens behov och krav. 

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling och
färdighetsträning, forts

5
I kursen utvecklar du dina färdigheter som tränades
i kursen ”Personlig utveckling och färdighetsträning,
grund”

Användbarhetstestning 20

Du lär dig verktyg och metoder inom
användbarhetstestning för att kunna testa
produkter, dvs undersöka hur produkten fungerar
när man använder den. Ex. webbapplikationer eller
IT-system. 

Kartläggning och
dokumentation av processer

25
Kursen fokuserar på processledning samt verktyg
och metoder för att modellera, kartlägga och
dokumentera verksamhetsprocesser.

Kravhanteringsprocessen och
olika kravmetoder, forts

40
Kursen ska fördjupa kunskaperna och färdigheterna
som du förvärvade I kursen “Kravhanteringsmetoder
och olika kravmetoder, grund”.

Kravledning och projektekonomi 20
Kurser ger dig förståelse för hur du kan planera,
genomföra och avsluta projekt. Kursen innehåller
även projekt- ekonomi och uppföljning.

Termin 1

Termin 2



KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Ämnesövergripande projekt
inom kravhantering

30
Här får du tillämpa kunskaper och färdigheter från
utbildningens alla tidigare kurser.

LIA 1 60 Prakikperiod

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Agilt ledarskap och
kommunikation

15

Kursen ger dig olika verktyg för att kommunicera i
en agil organisation eller projekt. Kursen ska även
ge dig metoder inom ledarskap före att kunna leda i
en agil organisation eller projekt.

Upphandling av IT-system 15

Här lär du dig grunderna inom
upphandlingsprocessen och specifikt gällande IT-
system. Du ska även tillämpa vanliga standardavtal
och juridiska dokument som förkommer i branschen.

Examensarbete 20
Du ska författa ett arbete inom ett lämpligt område
med tydlig anknytning till yrkesrollen.

LIA 2 60 Praktikperiod

Termin 3

Termin 4
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