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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• projekt, olika former av projekt, processer och metoder
• modeller för konflikthantering och gruppdynamik
• roller ur ett hållbarhetsperspektiv i ett projekt
• grundläggande avtal
• projektet i relation till verksamhetsprocesser.

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• detaljplanera och presentera en plan för genomförande av projekt i team
• genomföra och driva projektet i mål
• presentera resultat för kund.

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• sig själv som projektdeltagare såväl individuellt som ur ett grupperspektiv
• projektprocessen, den egna rollen och gjorda erfarenheter utifrån modeller och 

teorier.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom; seminarier och projektplanering i grupp (3 hp), aktivt deltagande 
i projektarbete (3 hp) samt enskild reflektion och utvärdering (1,5).

Kursens innehåll
Kursen är uppbyggd kring ett antal föreläsningar, workshops, handledningspass samt 
redovisningsseminarier. Ämnen och teorier som ingår är t ex projekt som begrepp, att räkna 
på projekt, planera och dokumentera, träffa kunden och presentera, individen, gruppen, 
ledaren och samarbete och konflikt.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: PJM200

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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

PMT100, Projektmetodik 4,5 hp, 100 % överlapp.
DPP102, 3D-projekt I, projektmetodik 7,5 hp, 100 % överlapp.
PIW200, Projektarbete inom webbdesign 3 hp, 100 % överlapp.
PJG200, Projektarbete inom 3d-grafik 3 hp, 100 % överlapp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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