Dnr: FAK1 2011/4

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Projektledning
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2011-12-07
och gäller från höstterminen 2012 vid Karlstads universitet.
Kurskod: PLAD10
Projekt som arbetsform, 15 hp
(The Project Work Form, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Svenska
Behörighetskrav
Examen på grundnivå 180 hp.
Gymnasiets Svenska kurs B eller Svenska som andra språk kurs B samt Engelska kurs A eller motsvarande om
undervisningen sker på svenska. Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande om undervisningen sker på
engelska.
Huvudområde
PRJ (Projektledning)
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara projektarbetsformens karaktärsdrag och analysera dess tillämpbarhet i olika yrkesmässiga
sammanhang,
- identifiera och beskriva skillnader mellan olika generella ledarroller i projekt,
- beskriva grundläggande drag i generella projektmodeller,
- förklara och använda grundläggande tekniker och modeller för projektplanering och projektledning,
- redogöra för projektledningslärans uppkomst, spridning och utveckling,
- analysera och diskutera tillämpningen av projektledningsmodeller, -metoder och -tekniker i olika projekttyper,
- redogöra för grundläggande modeller för beskrivning av verbal och icke-verbal kommunikation, grupproller
och grupputveckling i arbetsgrupper, liksom för konflikt- och motivationsteori,
- använda sådana modeller för att beskriva skeenden i en projektarbetsgrupp och
- analysera och diskutera tillämpningen av ovanstående modeller i olika projekttyper.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen behandlar teoretiska grunder och tekniker för generell projektledningsmetodik och inriktas på praktisk
tillämpning av sådana tekniker i projektledning i yrkesmässiga projektmiljöer. Vidare behandlas teorier och
modeller avseende individers och gruppers beteenden, drivkrafter och utveckling, speciellt med tillämpning
inom yrkesmässiga projektmiljöer. Kursen inriktas dels på praktisk tillämpning av sådana tekniker och modeller

i projektledning i yrkesmässiga projektmiljöer, dels på kritisk granskning och reflektion över teknikernas
tillämpning i olika perspektiv.
Kursens utgångspunkt är det enskilda projektet som fenomen och projektet ses ur projektledarens perspektiv.
Kursen behandlar projekt inom en omgivande moderorganisations verksamhet, där projektets relationer till
aktörer inom den omgivande moderorganisationen är avgörande för framgången.
Speciellt behandlas avgränsning, planering, organisering och avslutning av det enskilda projektet, liksom
interaktionen mellan projektledningen och omgivande ledare i den organisation där projektet genomförs.
Vidare inriktas kursen på förståelse av dynamiken i projektarbetsgrupper, dvs. grupper tillfälligt sammansatta
med syfte att skapa och leverera ett visst resultat.
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Arbetsformen präglas starkt av arbete i
grupp med verklighetsnära praktikfall, där också den egna gruppen är föremål för observation och reflektion. I
kursen ingår även individuella uppgifter med fokus på reflektion och kritiskt prövning av modeller och
metoder.I det fall studenten följer undervisningen på distans, krävs dator med bredbandsuppkoppling och Flash
Player installerat, samt relevant kommunikationsutrustning inklusive webbkamera.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker i form av tentamen, redovisningar och genom dokumenterat aktivt deltagande i laborationer
och seminarier.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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