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Mälardalens Högskola, representerade av akademin för innovation, design 
och teknik där det bedrivs utbildning och forskning med inriktning mot inbyggda 
system bl.a. inom ramen för PROGRESS – det nationella strategiska forsknings
centret för inbyggd mjukvara.

Blekinge Tekniska Högskola, representerad av sektionen for dataveten
skap och kommunikation som bedriver forskning och utbildning inom områdena 
programvaruteknik, datavetenskap och telekommunikation, med inriktning mot 
tillämpad forskning och innovation.

Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs universitet, representerad 
av avdelningen för Software Engineering, inklusive det Software Centre som är 
under etablering på Chalmers.

Swedish Institute of Computer Science är ett forskningsinstitut med 
inriktning mot tillämpad datavetenskaplig forskning inom bl.a. mjukvara, platt
formar och metoder för datanätverk, industriella tillämpningar, samt konsument
orienterade tjänster och produkter.

Swedsoft är ett industriinitiativ för att stärka svensk konkurrenskraft inom 
forskning och utveckling av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. 
Swedsofts strategiska forskningsagenda kan laddas ner från www.swedsoft.se
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• Daniel Sundmark, Mälardalens högskola • Kristina Lundqvist, Mälardalens högskola • Jaana Nyfjord, Swedsoft / SICS • Björn Hovstadius, Swedsoft / SICS  
• Imed Hammouda, Chalmers och Göteborgs universitet

om ditt företags specifika intressen när det gäller innehåll  
- ytterligare kurser kommer att utvecklas.PROMPT www.promptedu.se

Projektet PROMPT finansieras av KKstiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. Syftet är att i samarbete mellan akademi och industri etablera 
ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovations kraft till svenskt näringsliv. 
PROMPT är ett öppet initiativ som välkomnar ytterligare företag och lärosäten.
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Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till  
innovation och konkurrenskraft. I samarbete mellan akademi och industri etablerar vi ett  
nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad 
kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv. Kurserna ges i samarbete mellan Blekinge 
Tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Mälardalens högskola och SICS.
 
Kurserna är utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kom binera 
arbete och studier. Dels är kurserna framtagna i samarbete med företagen som behöver din  
kompetens, dels är pedagogiken anpassad för yrkesverksamma. Kurserna kombinerar traditio
nella studier med distans, webbaserat lärande och undervisning på medverkande företag. 
 
Kurserna ges inom ramen för projektet PROMPT, Professionell masterutbildning i program
varu utveckling. PROMPT är ett samarbete mellan akademi och industri med syfte att stärka 
konkurrens kraften hos svenska företag.

Kurser som börjar våren 2015:
• Agile och lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter, 7,5 hp
• Funktionssäker mjukvara, 7,5 hp
• Programvarutest, 7,5 hp
• Projektkurs, 7,5 hp
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Agile och lean utveckling av mjukvaruintensiva 
produkter, 7,5 hp
Ansvarig högskola: Blekinge Tekniska Högskola
Anmälningskod: lokal antagning, se www.promptedu.se
Kursen ger ett helhetsperspektiv på agile och lean utveckling i en 
mjukvaruutvecklande organisation. Agila metoder i projektorga
nisationer är endast ett steg för att realisera en anpassningsbar, 
snabb och effektiv produktutvecklingsorganisation. Genom till
lämpning av leanprinciper (ursprunget till agila metoder) i hela 
produktutvecklingskedjan, från produktledning och kravhantering, 
till leverans och underhåll, kan verklig flexibilitet och effektivitet 
uppnås utan suboptimering. 
Kursmoduler:
1. Produktledning och kravhantering; förmedlar produktplanering, 

kravinsamling och specifikation, prioritering och värdebaserad 
avvägning)

2. Projektcentrerad agilitet; genomgång av de etablerade agila 
metoder, men även eliminering av slöseri och utvärdering för 
att kunna anpassa nivå av agilitet relevant för en organisation, 
samt vilka tekniker som lämpar sig för ett visst sammanhang

3. Kundrealisering inkl. konfigurationshantering; inkluderar leve
rans och realisering hos kund (sk. comissioning) samt underhåll 
(sk. maintenence), samt aspekter av hantering av existerande 
system (sk. legacy) vid beräkning av intern och extern effektivitet

Kombinera arbete  
och studier
Tillsammans erbjuder lärosätena i PROMPT fri stående 
högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig till 
svenskt näringsliv, både till företag och direkt till an-
ställda. Kurserna är till stora delar webbaserade och 
kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges 
på kvartsfart under en hel termin och är utformade 
så att de ska passa bra att kombinera med arbete. 
De ger högskolepoäng och är kostnadsfria både för 
studenten och för företaget.

Flexibelt lärande
Inom PROMPT satsar vi på flexibelt lärande särskilt anpassat för 
yrkesverksamma. En stor del av undervisningen är webbaserad, 
men kompletteras med några träffar på campus eller hos något  
av de medverkande företagen. Kurserna ges på kvartsfart,  
en kurs om 7,5 högskolepoäng motsvarar 200 timmars studier 
under en termin.

Den flexibla pedagogiken innebär att du kan:
•  bedriva studier där du befinner dig.
•  ta del av undervisning när det passar dig och i egen takt  
 (dock inom angivna tidsramar).
•  välja att arbeta enskilt eller tillsammans med andra.
•  bedriva vissa delar av kursen inom den egna organisationen.
•  få tillgång till kursmaterial via internet dygnet runt.
•  få tillgång till handledning även utanför reguljära arbetstider.

KURSER



Funktionssäker mjukvara, 7,5 hp
Ansvarig högskola: Mälardalens högskola
Anmälningskod: MDH14029
Kursen introducerar 
säkerhetsanalys (”safety 
analysis”) för utrustning 
som innehåller datorsys
tem och mjukvara och att 
lära ut hur man utvecklar 
säkerhetskritiska system 
och hur man skapar ett 
”Safety case”.
Kursmoduler:
1. Introduktion till funktionssäkerhet; förmedlar kunskaper som ger 

ökad förståelse för relationen mellan inbyggda system / säker
hetskristiska system / olyckor / komplexitet / utvecklingsmodeller 
(development lifecycle models) / certifiering / ”the safety case”

2. Analys- och modelleringsmetoder; genomgång av analys- och 
modelleringsmetoder för utveckling av säkerhetskritiska system

3. Standarder och certifiering; förmedlar kunskaper om olika 
standarder för utveckling av system som innehåller datorsystem, 
t.ex. ISO 26262. Genomgång av stegen för att få ett system 
certifierat

Programvarutest, 7,5 hp
Ansvarig högskola: Mälardalens högskola /SICS
Anmälningskod: MDH14032 
Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse för grundläggande 
problem, och praktiska metoder och verktyg för systematisk test
ning av programvara. Testning av programvara anses allmänt vara 
en kostsam, men fortfarande underprioriterad aktivitet i program
varuutveckling. 
Kursmoduler:
1. Grundläggande testbegrepp; ger en grundläggande förståelse 

för problematiken i programvarutest, samt de huvudsakliga typer 
av metoder man använder för att närma sig denna problematik

2. Testdesign; ger en förståelse för, samt en praktisk erfarenhet  
av de grundläggande testdesignteknikerna

3. Statisk och dynamisk analys; förklarar hur testningen kan  
kompletteras med metoder för statisk och dynamisk analys

Projektkurs, 7,5 hp
Ansvarig högskola: Mälardalens högskola
Anmälningskod: lokal antagning, se www.promptedu.se
Syfte med projektkursen är att understödja eller optimera kom
petenshöjningen i ett specifikt och för företaget relevant område  
 och med ett konkret projekt som användningsfall. Projektkursen 
är ett alternativ eller ett komplement till mer traditionella kurser 
och vänder sig till personer som arbetar med utveckling av  
komplexa tekniska system där mjukvara har en central roll.
Projektkursen är ett arbete i en förändring där man står inför  
”införandet av något nytt”. Målsättningen är att arbetet genom
förs i ett projektteam med deltagare från ett eller flera olika 
företag. Hur ett team ser ut bestäms i samråd med företagen.
Projektkursen passar alla typer av företag då kursen har en flexibel 
genomförandeform, vilket ökar möjligheterna till att integrera 
kompetenshöjning i verksamheten.  
Kursmoduler:
1. Introduktion – som presenterar ”verktygslådan” för genom

förandet av kursen och hur man identifierar och kritiskt  
granskar relevanta källor

2. Förstudie och projektplan – det konkreta problemet definieras 
och analyseras, för att sedan i en projektplan beskriva hur 
arbetet ska genomföras

3. Projektgenomförande – med utgångspunkt från förstudie  
och projektplan genomförs kursens projektarbete, där redovis
ning, dokumentation och datainsamling för utvärderingen sker 
löpande 

4. Utvärdering och rapport – resultatet och genomförandet av 
projektet redovisas muntligt och skriftligt

Anmälan
Anmälan till kurser med start våren 2015
Anmälan till kurserna görs på www.antagning.se 
För projektkursen och kursen Agile och lean görs antagningen 
lokalt på högskolan, mer information om hur du anmäler dig 
finns på www.promptedu.se

Förkunskaper och behörighet
För samtliga kurser i PROMPT förutsätter vi att deltagarna har 
minst tre års relevant industrierfarenhet av mjukvaruutveckling. 
Mer information om behörighet för kurserna inom PROMPT 
finns på www.antagning.se
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