
PRINCE2 Agile® 
Practitioner
Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter med en 
kombination af PRINCE2® og agile metoder

Udvid din agile værktøjskasse
PRINCE2 Agile® er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder. Den kombinerer PRINCE2®’s 
klart definerede rammer, som tusindvis af danske projektledere har nydt godt af i årevis, med den agile verdens 
fleksibilitet og uhøjtidelighed. Denne kombination er meget værdifuld for projektledere, deltagere og organisationer, 
som gerne vil udfordre og udvide deres anvendelse af PRINCE2® med agile værktøjer.

PRINCE2® bliver nogle gange misforstået som værende dokumentationstungt. PRINCE2 Agile® Practitioner gør 

meget ud af at støtte projektdeltagere i at undgå at arbejde bureaukratisk inden for PRINCE2®’s rammer. På kurset 

får du som PRINCE2®-eksamineret en fremragende udvidelse af værktøjskassen – hvad enten din virksomhed har 
valgt at arbejde agilt eller ej.

Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der ønsker at arbejde mere agilt med PRINCE2®. Et vist kendskab til PRINCE2® 
forudsættes på kurset, så det er ikke hensigtsmæssigt at deltage, hvis du ikke kender til PRINCE2®. Agil erfaring er 
ikke et krav, da vi gennemgår de agile metoder og frameworks.

Hvis du gerne vil certificeres i PRINCE2 Agile®, er det et krav, at du allerede har bestået en PRINCE2 Foundation®– 

eller PRINCE2 Agile® Foundation-certificeringseksamen eller har en anden relevant certificering inden for IPMA® 

eller PMI®.

Kurset er yderst relevant for alle PRINCE2®-eksaminerede, da PRINCE2® Agile Practitioner giver et mere nuanceret 

billede af, hvordan PRINCE2® også kan anvendes i projekter.

På kurset arbejder du med:

• Konkrete metoder til at arbejde agilt i dit PRINCE2®-projekt

• Øvelser i agile værktøjer, der kan tilføres dine projekter fra første dag

• Integration af den agile tilgangs fleksibilitet til PRINCE2®’s omfattende struktur

• Agile værktøjer såsom Scrum, Kanban og Lean Startup

PRINCE2®-metoden

PRINCE2® er en best practice projektledelsesmetode, som sikrer, at projektets organisation er på plads fra 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/scrum/


projektets start, og at roller samt ansvar i ledelsen er aftalte og synlige.

Metoden består af en procesmodel, hvis formål er at guide ledelsen af projektet gennem alle de processer, som er 
nødvendige for at sikre, at projektet leverer det resultat, der kan give det forventede forretningsudbytte. Grundpillen i 
metoden er således det forretningsmæssige udbytte.

Få en dybere introduktion til PRINCE2®-metoden under “Hvad er PRINCE2®?” – alt hvad du skal vide om 
PRINCE2®.

Indhold på kurset

Du får et indgående kendskab til, hvordan agile værktøjer såsom bl.a. Scrum, Kanban, Lean Startup kan bidrage 
positivt til et projektmiljø. Kurset er ikke målrettet én af disse metoder, men bruger det bedste fra adskillige agile 
tilgange. Det er således ikke en forudsætning, at du har arbejdet med fx Scrum for at få glæde af kurset PRINCE2 

Agile® Practitioner.

Kurset PRINCE2® Agile Practitioner bruger undervisningsmateriale på engelsk, med de oprindelige PRINCE2® 
termer. På nogle afholdelser kan undervisningen være på engelsk.

Udbytte
Dit udbytte

• Agile metoder og værktøjer til dit PRINCE2®-projekt

• Projekter med struktur og fleksibilitet

• Bedre kommunikation og samarbejde i dine projekter

• Eksaminerede kompetencer inden for PRINCE2® Agile

Din virksomheds udbytte

• En projektleder eller -deltager, som kan anvende PRINCE2® mere fleksibelt end før

• Hurtigere realisering af udbytte som konsekvens af den agile tilgang

• Bedre kommunikation i projekterne pga. den agile tilgangs fokus på samarbejde

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Få pladser 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/agil-projektledelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/


9. maj 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

9. maj 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-agile/

Prisen dækker over
Før kurset

• 30-50 timers forberedelse

• Alt forberedelsesmateriale samt information om din eksamen vil være tilgængelig på Mit Mannaz ca. 3-4 uger før 
kursusstart.

• Kurset indeholder den officielle PRINCE2 Agile®-manual

Under kurset

• 3 kursusdage

• 1 underviser

• Logbog til dine personlige notater

• Forplejning (ved kursus med fysisk tilstedeværelse)

• Kursusmateriale via Mit Mannaz

• Øvelser

• Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse

Efter kurset

• Den officielle PRINCE2 Agile® Practitioner-certificeringseksamen på engelsk (online hos PeopleCert)

• Kursusbevis (på forlangende)

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/prince2-agile/
https://www.mannaz.com/da/projektmodel/


• Det officielle PRINCE2 Agile® Practitioner-certifikat (ved bestået eksamen)

Forberedelse
Forberedelse

Til kurset skal beregnes ca. 30–50 timers forberedelse i form af læsning og opgaveløsning. 
Forberedelsesmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Mit Mannaz ca. 3-4 uger før kursusstart.  Du vil modtage din 
PRINCE2 Agile-manual ligeledes 3-4 uger før kursusstart.

Det er vigtigt, at du forbereder dig inden kursusstart for at få det optimale udbytte af kurset samt at være bedst muligt 
forberedt til eksamen.

En væsentlig del af forberedelsen til at bestå eksamen er individuelle opgaver, som du skal løse om aftenen.

Kursussprog

Undervisningen foregår som udgangspunkt på engelsk, men kurset kan gennemføres på dansk, hvis der kun er 
dansktalende deltagere på kurset.

PRINCE2 Agile®-manualen, den officielle PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen og alle kursusmaterialer er på 
engelsk.

Praktisk gennemførsel
Kurset kører over 3 sammenhængende dage, og der indgår både forberedelse inden kursusstart samt aftenarbejde 
under selve kurset.

Kurset er en kombination af teorigennemgang og cases/praktiske øvelser med afsæt i, hvordan 

PRINCE2® anvendes i en agil sammenhæng. Du bliver trænet i at løse eksamensopgaver såvel individuelt som i 
grupper. Vi anvender forskellige spændende læringsformer på kurset for at sikre afveksling og optimal læring.

Som en væsentlig del af forberedelsen til at bestå eksamen gives der individuelle opgaver, som skal løses hjemme 
om aftenen under kurset.

Mannaz er akkrediteret PRINCE2®-træningsorganisation (ATO) godkendt af PeopleCert på vegne af AXELOS, der 
administrerer PRINCE2®. Materialet er også akkrediteret af PeopleCert. Kurset og eksamen afholdes på dansk.

Eksamen
Om din eksamen

PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen har følgende form:

https://www.peoplecert.org/
https://www.axelos.com/
https://www.peoplecert.org/


• Online efter kurset på engelsk

• 50 case-baserede multiple choice-spørgsmål, 1 point pr. rigtigt svar

• 30 point eller flere for at bestå (ud af 50 mulige): 60%

• 2½ time (150 minutter), hvis dansk er dit modersmål, 3 timer og 8 minutter (188 minutter), hvis du har et andet 
modersmål end dansk

• Du må gerne bruge din PRINCE2 Agile®-manual som hjælpemiddel, men ingen løse noter ved siden af.

Udformning, formulering samt rettelse af eksamensopgaverne udføres af PeopleCert på vegne af AXELOS, der 
administrerer PRINCE2 Agile®.

Har du bestået din eksamen, modtager du dit officielle PRINCE2 Agile® Practitioner-certifikat elektronisk direkte fra 
PeopleCert.

Læs mere om eksamen

Sådan foregår din eksamen

Fra 1. februar 2022 er din PRINCE2Agile® Practitioner-eksamen ikke længere en del af kursusdagene, men skal 
tages online på egen hånd efter endt kursus direkte hos den officielle eksamensudbyder, PeopleCert.

I forbindelse med dit kursus sender vi dig derfor en eksamensvoucher, som du skal bruge til at booke din eksamen.

Du kan selv vælge, hvilken dag og hvilket tidspunkt på dagen der passer bedst ind i din kalender.

Vi sender dig selvfølgelig også en udførlig beskrivelse af, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din 
online eksamen.

Krav til eksamen

Du kan tage PRINCE2 Agile® Practitioner-certificeringseksamenen, hvis du allerede har en af følgende 
certificeringer:

• PRINCE2® Foundation (eller højere)

• PRINCE2 Agile® Foundation

• Project Management Qualification® (PMQ)*

• Certified Associate in Project Management® (CAPM)*

• Project Management Professional (PMP)®**

• IPMA Levels A,B,C and D® (Certified Projects Director)***

 

**‘PMQ’ is a registered mark of the Association for Project Management.
**’PMP and CAPM’ are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
***‘IPMA Level A/B/C/D’ are registered trademarks of the International Project Management Association.

Certificeringens gyldighed

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/prince2/
https://www.peoplecert.org/


Din PRINCE2 Agile® Practitioner-certificering udløber efter 3 år. For at demonstrere din fortsatte kompetence inden 
for området, kan du enten tage PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen igen inden udløbsdatoen eller opretholde din 
certificering gennem CPD-point og en digital badge.

Hvis du vælger at følge CPD-ruten, kan du købe et abonnement på MY PRINCE2, som koster £ 50 + moms om året. 
Her skal du opfylde følgende kriterier inden for en periode på 3 år:

1. Abonnér på My PRINCE2 inden for tre måneder, efter du har bestået din eksamen, og forbliv abonnent i 
treårsperioden ved at forny abonnementet hvert år.

2. Vedligehold dit ”PRINCE2 digitale badge”, som tildeles som en del af My PRINCE2 i treårsperioden. Du skal 
registrere 20 CPD-point hvert år i de foreskrevne kategorier, for at dit badge kan blive forlænget, når du fornyer 
dit abonnement.

Ved at opfylde ovenstående kriterier får du udstedt et nyt certifikat, der er gyldigt i yderligere tre år.

Et års abonnement på My PRINCE2 er inkluderet i dit PRINCE2 Agile® Practitioner-certifikat.

Læs mere om My PRINCE2 her.

Undervisere
På kurset møder du en af vores erfarne og dygtige PRINCE2 Agile®-undervisere, som med god formidling, variation 
og stort engagement formår at gøre stoffet interessant, levende og vedrørende.

Alle undervisere er akkrediteret af PeopleCert på vegne af AXELOS.

Artikel: Derfor kommer du ikke udenom PRINCE2 Agile®

Få indsigt i fordelene ved at kombinere PRINCE2®’s skarpe struktur med verdens førende agile metoder. Den 
erfarne underviser, Kenn Hansen, deler ud af sin viden og giver sine bedste tips og tricks.

Læs artiklen, og få inspiration

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

https://www.axelos.com/professional-development/my-prince2
https://www.axelos.com/for-professionals/my-axelos
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/formidling-med-naervaer-og-autenticitet/
https://www.mannaz.com/da/artikler/projektledelse/derfor-kommer-du-ikke-udenom-prince2-agile/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

PRINCE2® and PRINCE2 Agile® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of 
AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS 

Limited. All rights reserved.

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

