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Kursens mål
Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla
Kunskap om och förståelse för:
• centrala begrepp, modeller och metoder relevanta för projektverksamhet inom 

offentlig och ideell verksamhet
• betydelsen av gruppdynamik och projektorganisation för genomförande av projekt
• processer för kunskapsöverföring, lärande och kommunikation relaterat till 

projektverksamhet
 
Färdighet och förmåga att:
• beskriva, identifiera och använda relevanta verktyg och arbetssätt för organisering, 

planering och ledning av projekt med samhällsrelevans
• planera, genomföra och presentera tillämpbara projektarbeten
• reflektera kring kunskapsöverföring, lärande och kommunikation i projekt

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• påvisa självständigt och kritiskt förhållningssätt till konceptuella modellers 

genomförande
• uppvisa förmåga att reflektera över jämställt och jämlikt samarbete i mångkulturella 

miljöer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom tre moment:
• Individuell skriftlig tentamen.
• Skriftlig projektuppgift i grupp samt presentation vid seminarium.
• Individuell skriftlig och muntlig analytisk reflektion.

Kursens innehåll
Denna kurs i arbetsintegrerat lärande (AIL) erbjuder kunskap och färdigheter i 

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2023-05-16 16:07



KURSPLAN

Kurskod: TPL100

grundläggande projektledning, -metodik och -organisation. Kursen består av introduktion till 
projekt som arbetsform, inklusive perspektiv på kunskapsöverföring, lärande och 
kommunikation relaterat till projektverksamhet.
Utgångspunkten för kursen är att underlätta för studenters övergång från studier till 
arbetsliv, där teoretisk kunskap kopplas till verklighetsnära samhällsprojekt. Ämneskunskap 
integreras med praktiska övningar där studenten ges möjlighet att tillämpa kunskap och 
färdigheter att genomföra projekt för offentlig eller ideell verksamhet. Kursen genomförs i 
nära samverkan med externa aktörer från offentlig och ideell verksamhet i form av 
studiebesök och workshops.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

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

Huvudområde(n)
Arbetsintegrerat lärande
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