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Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp
Project Management I, 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 1•30
Huvudområde: Produktutveckling och innovationsledning, grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är godkänd av styrelsen för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (2011•08•22) och fastställd i Forsknings• och utbildningsnämnden
(2011•08•22) och gäller från och med höstterminen 2015.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges som fristående kurs.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Kursens mål
Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens
att väl genomföra projekt genom att den innehåller många
upplevelsebaserade moment med återkoppling till och re•
ektion över teorin. Kursen syftar till att belysa både rollen
som projektledare och rollen som projektmedarbetare.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och Förståelse
• Redogöra för projektet som organisationsform och
projektledning som arbetssätt.
• Redogöra för grundläggande ledarskapsteorier .
• Redogöra för några olika arbetsmodeller som kan un•
derlätta vid projektarbete.
Färdighet och Förmåga
• Ha förmåga att planera, organisera, genomföra och
följa upp ett projekt
• Ha förmåga att muntligt och skriftligt kunna presentera
sitt projekt för projektets omvärld.
Värdighetsförmåga och Förhållningssätt
• Re ektera över och förhålla sig till val av olika verktyg
och metoder och dess konsekvenser i olika projekt.
• Re ektera över hur kreativitet och uppmuntran till
initiativ i projektarbete kan kombineras med struktur
och resultatorientering.

Kursens huvudsakliga innehåll
Projektets inledning, dess faser samt karaktäristik och risker
Olika typer av projekt, Projektets olika faser från idé till av•
slutning/överföring, och Riskanalys.
Planering och uppföljning
Framtagning av arbetspaket, Nätverkplanering och andra pla•
neringsmodeller, Operativ
projektstyrning, Ekonomisk styrning och uppföljning
Projektledaren, organisation och gruppdynamik
Projektorganisation, linjeorganisation och matrisorganisa•
tion, Projektledarens och projektmedlemmarnas roller.
Kon ikt• och relationshantering. Gruppens utvecklingsfaser
och roller i gruppen.Presentation av projektet för omvärl•
den.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, handledning och ett
avslutande seminarium.
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, 3, 4 eller 5.
Examination sker genom skriftlig tentamen och inlämnings•
uppgifter.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

Sida 2 (2)
PI2004 / 17

Kurslitteratur
(Reviderad 2014•02•04)

Tonnquist, Bo (2012). Projektledning. 4. uppl.
Stockholm: Sanoma utbildning
Utdelat material tillkommer.

