
CERTIFIERAD
LEAD DEVELOPER
Utbildningen ger dig en Lead Developers perspektiv på systemutveckling och det därom-
kring som hör till rollen. Med det innebär det att Certifierad Lead Developer utvecklar din 
förmåga i effektiva arbetssätt inom kommunikation, ledarskap och metod. Delvis för att 
kunna coacha andra utvecklare och skapa ett fungerande utvecklingsteam, men även kom-
municera med beställare och slutanvändare.

Under utbildningens gång vidareutvecklas även dina tekniska kunskaper inom systemut-
veckling och ger dig därmed både en bredare och djupare kunskap.

UTBILDAR DIG TILL ATT KUNNA:

• Lead Developer-rollen

• Gruppdynamik

• Coachande Ledarskap 1 & 2

• Presentationsteknik

• Genomföra effektiva möten

• Design Thinking

• Agilt förhållningssätt

• Koda tillgängligt

• UX

• Applikationssäkerhet

• Problemlösningsmetoder

Utbildningsform: Certifierande program

Längd: 8 dagar, 4 block om 2 dagar 

Språk: Svenska

Språk kursmaterial: Svenska

Förkunskaper: Några års erfarenhet av utveckling

Pris: SEK 64 950 exkl. moms

Nästa programstart: Klicka här

UPPDELNING AV OMRÅDEN:

MÅLGRUPP:

Du som idag arbetar som utvecklare och 

arbetar i ett team. Kanske vill du ta större 

ansvar och skapa förutsättningar för ett 

mer effektivt arbetssätt inom teamet och 

din organisation. 

* Du behöver inte ha en formell ledarroll 

för att gå utbildningen.

Vi varvar grupparbeten med föreläsningar. Bra 

att veta är att hemuppgifter förekommer mellan

varje avsnitt.

UPPLÄGG:

VARFÖR DET HÄR PROGRAMMET?

Karin Linde, utbildningsledare, berättar: 

Att gå från utvecklare till Lead Developer bety-

der att förutom teknikkunskaper som redan finns 

där nu behöver kompletteras med färdigheter 

kring metod, ledarskap och kommunikation.  På 

utbildningen Certifierad Lead Developer fokuse-

rar vi på att ge den seniora utvecklaren verktyg 

för att kunna skapa väl fungerande team som 

arbetar effektivt och levererar med kvalitét. Ut-

bildningen är uppdelad i fyra avsnitt om två 

dagar och när vi är på plats har vi föreläsningar 

samt grupparbeten inom de olika ämnena, det-

ta med olika föreläsare där alla är framträdan-

de och verksamma inom just sitt område. Mellan 

avsnitten arbetar var och en med hemuppgifter 

för att befästa kunskapen och under sista avsnit-

tet håller varje deltagare en egen presentation 

inför gruppen.
0 2,5 5 7,5 10

IT-säkerhet 

Teknik 

Kommunikation 

Ledarskap 

Projektledning 

Förvaltning 

Metod 

Programmering 

https://www.dfkompetens.se/utbildning/certifierad-lead-developer

