
Projektledning

Snabbfakta
Arrangör
Sankt Ignatios Folkhögskola

Nivå
Seminarienivå

Längd
1 termin

Studietakt
Deltid (50 %)

Studietider
Helger

Undervisningstyp
Distansundervisning samt träffar på 
Campus

Plats
Campus Södertälje

Undervisningsspråk
Svenska

Kursöversikt
Denna utbildning grundar sig på ung ledarskapsträning i en scout- och 
föreningskontext. Kursen är till för alla som har en ledande roll i en scoutkår/
ungdomsförening eller som vill ta ett större ansvar inom kåren för att utveckla ett 
projekt. Genom teori och praktik erövras de kunskaper och färdigheter som en 
utbildare behöver för att utveckla och genomföra ett projekt, samtidigt som de själva 
får möjlighet att utvecklas till trygga och ansvarsfulla projektledare. Kursen ges på 
distans med obligatorisk närvaro vissa helger. Deltagarna bör vara aktiva i någon 
förening eller scoutkår.

Övergripande syfte
Att få verktyg och kompetens för att kunna genomföra och utveckla projektarbete.

Mål
Efter genomförd kurs förväntas studenter:

• Ha ett ökat intresse för att driva projekt.

• Kunna planera, genomföra och utvärdera ett större projekt. 

• Ha ökad kunskap inom ämnena projektformulering, verksamhetsplanering och 
projektfinansiering.

• Ha reflekterat över och ökat sin förståelse kring sitt eget förhållningssätt till 
rollen som projektledare.

• Ha utvecklats som utbildare genom kvalificerade tips,teorier och metoder.

Examination
Folkhögskolestudier bygger på närvaro och aktivt deltagande, inte på studieresultat. 
Detta innebär att deltagarna inte får frånvara under någon del av utbildningen.

Behörighet, intyg, kursbevis
Kursen leder till ett diplom för fullgjord utbildning.

Krav
Sökande måste vara minst 18 år, officiellt registrerade i Sverige och ha fullgoda 
kunskaper i utbildningens språk.

Studieavgift
Studier vid Sankt Ignatios Folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är 
medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i 
Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige.

Serviceavgift
Studenter måste betala en serviceavgift. För distanskurser (50%) är denna avgift 400 
kr per kurs och termin.

Litteratur & material
Projektmakaren, Sven Nygren, 1996

Pictogram, Bertil Strutz, 2003

Idé i centrum, 2002

Sluta sälja, Britt-Marie Ahrnell och Rolf 
Edman, 2008
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