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PROLED100-1 Prosjektledelse 10 studiepoeng 
 

 

Norsk  HØST og VÅR 

 
Orientering 

 

Et prosjekt er et midlertidig og tidsavgrenset oppdrag som skal levere et bestemt produkt 
eller en tjeneste. Med stadige endringer i organisasjonens formelle struktur og behovet for 
tverrfaglig problemløsning på tvers av kompetanseområder og profesjoner, blir bruken av 
prosjekt og midlertidige grupper anvendt i økende grad. 
 

1. LÆRINGSUTBYTTE 
 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende: 
 

Kunnskap: 
 
Studenten 
- har kunnskap om kjennetegnet ved prosjekt som organisasjonsform 
- kan beskrive ulike faser i prosjektarbeidet og dets utforminger 
- kan forklare forholdet mellom prosjektets mandat og basisorganisasjonen 
- kan analysere spørsmål relatert til organisering, metoder og verktøy i prosjektledelse 
- kan gjøre rede for mellommenneskelig samspill og teambygging i prosjektarbeid 
 
Ferdigheter: 
 
Studenten 
- kan utføre ledelse og styring av prosjekter i ulike faser 
- behersker prosjektstyringsverktøy og administrativ oppfølging 
- kan begrunne hvorfor prosjekter kan være hensiktsmessig i omstillinger og endringsarbeid i  
  organisasjoner 
  
Generell kompetanse: 
 
Studenten 
- kan identifisere dilemmaer mellom prosjekt som organisasjonsform og   
   basisorganisasjonen  
- utøver relasjonsferdigheter i prosjektteam 
 
 

2. INNHOLD 
 
Studiet er organisert i to hovedtemaer med følgende innhold: 
 

Prosjektarbeid 
- prosjekt som arbeidsform og kjennetegn 
- når prosjekt er egnet organisasjonsmåte  
- faser i et prosjekt 
- organiseringsformer ved prosjekt 
- koordinering mellom ulike prosjekter og linjeledelsen 
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- planlegging av ressursbehov 
- rapportering og evaluering 
- ledelse og styring i prosjekter 
- verktøy for planlegging, styring, kontroll og ledelse av prosjekter  

 
Relasjonsaspekter i prosjektledelse 
- teamutvikling 
- relasjonsbygging 
- prosjektlederrollen 
- motivasjon 
- problemløsning og beslutninger 

 
 
 

3. LÆRINGSAKTIVITETER 
 
Læringsaktivitetene skal være grunnlaget for å nå det læringsutbyttet som er beskrevet både 
gjennom samlingsdager på høgskolen og gjennom aktiviteter individuelt og i grupper. 
Læringsaktivitetene organiseres slik at tilnærmingene oppleves som inspirerende og 
meningsfulle med tanke på å mestre fagstoffet og arbeidsutfordringer.   
 

Den pedagogiske tilnærmingen på samlingsdagene ved høgskolen vil veksle mellom 
formidlingsstyrte aktiviteter, gruppearbeid, oppgaveløsninger, presentasjoner samt drøftinger 
både i mindre læringsgrupper og i plenum. Studentene blir i stor grad eksponert for 
aktiverende undervisningsmetoder gjennom dialog og casediskusjoner. Det er et sentralt 
prinsipp at man presenteres for teorier, modeller og forklaringsrammer som brukes som en 
fundament for problemstillinger studenten møter i sin arbeidshverdag. På den måten får man 
«knagger» på det faglige innholdet samtidig som man styrker koblingen mellom teori og 
praksis.    
 
Utenom samlingsdager på høgskolen, kreves det betydelig egenaktivitet der selvstudier og 
samarbeid i mindre grupper er sentralt. Så lang som mulig etableres det basisgrupper etter 
geografisk tilhørighet som en læringsarena. Aktiviteter i gruppen kan være 
litteraturdrøftinger, tilbakemelding på hverandres forståelse av problemstillinger og 
kunnskapstilfang, erfaringsutveksling, kollegaveiledning og utforming av 
innleveringsoppgaver.  
 
På innleveringsoppgaver gjennom studietiden gis det veiledning og tilbakemelding fra 
faglærer.  
 
  

4. FORKUNNSKAPSKRAV 
Ingen 
 

5. DELTAKELSE 
 

Ingen obligatorisk deltakelse, men det forutsettes at studenten selv holder seg orientert om 
progresjonen i studiet, pensum og frister for innlevering. 
 

 

6. VURDERING 
 
Vurdering gjennom studietiden 
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En obligatorisk oppgave inngår i studiet. Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent.  

 
Avsluttende vurdering 
Den avsluttende vurderingen gjennomføres som en individuell hjemmeeksamen over tre 
dager som teller 100%.  
. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Hjelpemidler til eksamen: Alle 
 

7. PENSUMLITTERATUR (Forbehold om endringer) 
 

Andersen, E., S., 
Grude, K., V. & Haug, 
T. (2009) 

Målrettet prosjektstyring  
7. utgave. Oslo: NKI 

Briner m.fl. (2000) Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal akademiske.  

     

 


