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91: Projektledning som miljö för ökade 

generiska färdigheter 

Sara Mejtoft & Stefan Berglund 

En klar majoritet av de tekniska utbildningar som ges vid Umeå universitet innehåller 

kurser med projektinslag och en kurs i projektledning. Tanken med dessa kurser är 

att ge studenter de generiska färdigheter som efterfrågas av näringslivet och som 

också återfinns som mål i examensförordningen (Högskoleförordningen, 1993).  

 

Vid en av dessa tekniska utbildningar, Högskoleprogrammet till medieproducent, 

utbildas blivande produktionsledare. Goda kunskaper och färdigheter inom 

projektledning är en förutsättning för att dessa studenter ska fungera väl i sin 

blivande yrkesroll. För att erhålla en röd tråd och möjliggöra progression genom 

programmet läser studenterna tidigt en projektledningskurs. Där erhåller 

studenterna kunskap och färdighet som är tänkt att användas i efterföljande 

projektbaserade kurser. Trots detta har målsättningen med progression och röd tråd 

varit svår att uppfylla. Lärare i efterföljande kurser har ofta saknat kompetens i 

projektledning, vilket i sin tur medför att studenter missat möjligheten att omsätta 

sina generiska färdigheter i utbildningens kontext.  

 

Tekniska högskolan vid Umeå universitet initierade hösten 2010 ett 

kompetenshöjande fortbildningsprojekt inom projektledning (Byström & Berglund, 

2013). I och med detta projekt erhöll några av programmets pedagogiska och 

ämneskompetenta lärare den kompetens de saknade för att på bästa sätt kunna 

vidareutveckla och ge projektbaserade kurser.  

 

Tack vare det didaktiska valet att integrera projektledning som ett återkommande 

moment genom hela utbildningen har ett antal strategiskt valda kurser reviderats 

och nyutvecklats. Fortbildade lärare har därefter fått förtroendet att utveckla dessa 

kurser så att studenterna nu får tillämpa olika projektmodeller och metoder samt 

praktisera olika yrkesrelaterade projektroller. För att ytterligare utveckla vissa av 

programmets lärare har det i en kurs kopplats en projektledare från näringslivet, som 

bidragit till ett för branschen verklighetstroget projektupplägg.  

 

De väl genomförda ändringarna har lett till en miljö för ökade generiska färdigheter 

för programmets studenter. Kursansvariga lärare har fått indikationer från studenter 

att de under kurserna vuxit som individer, att de erhållit en tydligare identitet och 

känner sig tryggare inför examensarbetet och yrkeslivet. Lärare har även konstaterat 

att studentgruppen tagit större ansvar för sin egen roll i inlärningen.  
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