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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. förklara och illustrera innebörden av grundläggande begrepp och modeller från forskning 
kring projektledning och därmed visa en teoretiskt grundad förståelse av projektledning som 
fenomen och begrepp
2. förklara och illustrera betydelsen av gruppers dynamik och processer relaterat till 
projektledning i organisationer
3. beskriva olika metoder för att studera och analysera projektledning

Färdighet och förmåga
4. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information genom att 
genomföra en självständig studie om att leda och arbeta i projekt
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk 
och form, redogöra för och diskutera sin studie i dialog med andra studenter samt kritiskt 
granska andras studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. visa förmåga att diskutera projektledning som fenomen och begrepp utifrån ett etiskt 
perspektiv
7. visa ett utvecklat självständigt och kritiskt förhållningssätt till projektledningens möjlighet 
och begränsningar.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp i företagsekonomi.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras dels löpande genom successiva inlämningar av manus till studie, dels 
genom individuell presentation av en skriftlig studie samt kritisk granskning av andras 
studier vid ett avslutande seminarium (lärandemål 1-7).
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftligt i kurs-PM vid kursens 
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Kursens innehåll
Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer kan 
uppnå för verksamheten uppställda mål både avseende det interna arbetet och gentemot det 
omgivande samhället. I kursen Att leda och arbeta i projekt, 7,5 hp ingår följande teman: 
grundläggande begrepp och modeller från aktuell forskning för att förstå projektledning som 
fenomen; gruppdynamik och grupprocesser; metoder för att studera och analysera 
projektledning, samt projektledning ur ett etiskt perspektiv. Kursen examineras med löpande 
inlämningar av manus till studie, individuella presentation samt kritisk granskning av andras 
studier. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

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.

Överlappar annan kurs
GPR100, Grundläggande projektledning, Nät 7,5 hp överlappar med 2 hp.
ALPU10, Att leda och arbeta i projekt 5 hp överlappar med 4,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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