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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska uppnå grundläggande kunskaper med fokus på att skapa, 
leda och arbeta i projekt.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse 

1. redogöra för innebörden av grundläggande begrepp och modeller utifrån olika perspektiv 
kring projektverksamhet och projektledning 
2. redogöra för betydelsen av gruppers dynamik och processer relaterat till projektledning
 
Färdighet och förmåga

3. tillämpa modeller och verktyg för att leda och arbeta i projekt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

4. diskutera projektledning som fenomen och begrepp utifrån ett etiskt perspektiv 
5. visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till projektledningens möjligheter och 
begränsningar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom;

- skriftlig inlämningsuppgift som sker i grupp, (lärandemål 1, 3 & 5)
- individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium (lärandemål 
2, 4 & 5)
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens 
start.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen Att leda och arbeta i projekt – på grundnivå (5hp) syftar till utifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt utveckla yrkesverksammas förståelse för och förmåga att arbetar med och i 
projekt.
 
Kursens moment tar upp två huvudsakliga moment, projektmetodik och projektdynamik. 
Kursdeltagare ges därmed möjligheten att utveckla förståelse för både praktiska och 
mellanmänskliga processer i projektmiljö. Kursen innehåller såväl skriftlig inlämningsuppgift 
som sker i grupp som en individuell skriftlig inlämningsuppgift och ett avslutande 
seminarium.
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