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Innehåll
Det praktiska arbetet innebär att pröva projektverktyg parallellt med den teoretiskt orienterade undervisningen.
Kursen innehåller följande huvudsakliga områden:
 Centrala begrepp och teori om projekt och projektledning
 Organisation
 Ledarskap
 Riskhantering
 Planering och uppföljning
 Gruppdynamik och teamarbete
 Modeller för projektstyrning
 Projektavslut
 Verktyg för ledning, styrning och uppföljning av projekt.
Kursen innehåller en serie föreläsningar som behandlar områdena ovan. Parallellt med den teoretiska genomgången görs
gruppvis en projektplan. Gruppernas arbete med projektplanen presenteras löpande under kursen. Avslutningsvis sker en
fullständig presentation över det tänkta projektet och dess planering.
Mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom området projektledning och förståelse för projekt
som arbetsform, med fokus på planering, ledning och styrning.
Kunskaper och förståelse
Efter avklarad kurs förväntas studenten ha:
 kunskap om grundläggande begrepp inom projektledning,
 kunskaper om metodiskt projektarbete,
 kunskap om projektets faser; idé, planering, genomförande och avslut,
 grundläggande förståelse för planering, ledning och styrning av projekt av olika storlek och karaktär,
 förståelse för projekt som arbetsform,
 förståelse för ledarskapets betydelse i projekt,
 förståelse för kopplingen mellan verksamhetens organisation och projektarbetsformen och
 insikt i hur projektverktyg kan underlätta planerings- och uppföljningsarbetet.
Färdigheter och förmågor
Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
 välja metoder och tekniker för att planera, styra och avsluta projekt,




producera en enkel projektplan och en begränsad riskanalys och
jämföra och analysera likheter och skillnader mellan praktisk projektarbete (är) och teoretiska riktlinjer för
projektarbete (bör).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avklarad kurs förväntas studenten
 ha utvecklat medvetenhet och personligt förhållningssätt till projektarbetsformen och
 kunna reflektera över olika modellers och teknikers begränsningar.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och handledning. Undervisningen bedrivs på svenska.
Litteratur på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en genomarbetad projektplan som arbetas fram i grupp samt en individuell tentamen.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på projektplan och tentamen. För betyget Väl godkänd på helt kurs krävs väl
godkänt på tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Larsson, B-E. (2012) Projekt i praktiken – Att leda och åstadkomma förändring, Studentlitteratur, ISBN:978-91-44-07703-1
Christensen, S. & Kreiner, K. (1997) Projektledning – Att leda och lära i en ofullkomlig värld, ISBN 9789197320009
Artiklar ca 50 sidor
Litteratur i samband med projektarbetet ca 100 – 200 sidor
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Event Managementutbildningen.

