
Innføring i prosjekt som arbeidsform 

Velkommen til digitalt selvlæringskurs i prosjektarbeid. 

Kurset gir deg et innblikk i hva det vil si å jobbe med prosjekter. Du får lære om de ulike faser 

i et prosjekt, hvordan mål utvikles og hvordan en interessentanalyse gjøres. Du får også en 

kort innføring i de grunnleggende metodene for planlegging og oppfølging av et prosjekt.  

Du får gjennom kurset kjennskap til prosjektarbeid som skal kunne gi deg grunnlag for å 

arbeide med enkle prosjekter. Etter at du har fullført kurset skal du kunne sette opp mål, 

gjennomføre en interessentanalyse, sette opp en enkel tidsplan og et kostnadsestimat samt 

kunne gjøre enkel oppfølging av prosjektets fremdrift. 

Kurset krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse (videregående skole). 

Du vil trolig også kunne følge kurset dersom du har fullført ungdomsskolen. 

Opplegget er basert på at du følger de ulike leksjonene som inngår (i hovedsak 

videopresentasjoner), leser læreboken på egen hånd og gjør de oppgavene som inngår i 

kursplanen. Vi anbefaler sterkt at du forsøker å løse oppgavene før du ser på 

løsningsforslaget. Kurset er et selvstudium hvor det ikke er lagt opp til at det skal være noen 

form for veiledning eller kontroll underveis i kurset.  

Kurset omfatter fire leksjoner i tillegg til en avsluttende quiz. For hver leksjon skal du: 

1. Se på videopresentasjonene – du kan gjerne se de flere ganger hvis det er noe du 

ønsker å få repetert. 

2. Lese de aktuelle kapitlene i læreboka. 

3. Løse oppgavene. 

4. Studere løsningsforslaget og se hva du har gjort riktig eller galt. 

5. Reflektere for deg selv over hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i 

yrkessammenheng. 

Kurset avsluttes med en quiz. Dersom du svarer riktig på minst 60 % av spørsmålene, vil du 

få et kursbevis som dokumentasjon på at du har gjennomført og bestått kurset. 

Det er avsatt en uke til hver leksjon - løsningsforslagene til oppgavene vil først bli gjort 

tilgjengelig den etterfølgende uken. Vi åpner en ny kursleksjon på læringsplattformen 

Blackboard hver uke. Leksjoner som er åpnet ligger tilgjengelig for resten av kurset (til 

1.desember 2020).  

Lærebok: Rolstadås, Johansen, Nilsson, Langlo: Praktisk prosjektledelse – Fra idé til gevinst, 

2. utgave, Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3205-5). 

Vedlagt finner du en kjøreplan for kurset. Små endringer kan forekomme.  

Professor Agnar Johansen, NTNU er ansvarlig for dette kurset. Han har i samarbeid med flere 

kolleger fra NTNU utarbeidet kurset og de samme personene står også for 

undervisningsvideoene; professor emeritus Asbjørn Rolstadås, professor Nils Olsson og 

førsteamanuensis Jan Alexander Langlo. 



Kursplan 

Hva Når 

Introduksjon til kurset 15.september 2020 

Leksjon 1 – Prosjekt som arbeidsform 15.september 2020 

Leksjon 2 – Mål og interessenter 22.september 2020 

Leksjon 3 – Prosjektplanlegging 29.september 2020 

Leksjon 4 – Prosjektoppfølging 6.oktober 2020 

Leksjon 5 – Quiz 15.oktober 2020 

 

Introduksjon til kurset – Video tilgjengelig fra 15.september 2020 

 

Leksjon 1 – Prosjekt som arbeidsform 

Leksjonen åpnes på Blackboard: 15.september 2020 

Løsningsforslag på oppgaver blir tilgjengelig fra: 22.september 2020 

Leksjonen er tilgjengelig frem til: 1.desember 2020 

Aktiviteter: 

1. Se video 1.1 – Hva er et prosjekt. 

2. Se video 1.2 – Prosjektfaser og kontrollporter. 

3. Les kapittel 1 og 2 i læreboka. 

4. Løs oppgavene 1.1, 1.2 og 1.3. 

5. Se på løsningsforslagene og reflekter over hva du har gjort riktig eller feil. 

6. Reflektere for deg selv over hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i 

yrkessammenheng. 

 

Leksjon 2 – Mål og interessenter 

Leksjonen åpnes på Blackboard: 22.september 2020 

Løsningsforslag på oppgaver blir tilgjengelig fra: 29.september 2020 

Leksjonen er tilgjengelig frem til: 1.desember 2020 

Aktiviteter: 

1. Se video 2.1 – Prosjektets mål. 

2. Se video 2.2 – Interessentanalyse. 

3. Les kapittel 3 i læreboka. 

4. Løs oppgavene 2.1, 2.2 og 2.3. 

5. Se på løsningsforslagene og reflekter over hva du har gjort riktig eller feil. 

6. Reflektere for deg selv over hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i 

yrkessammenheng. 

 



Leksjon 3 – Prosjektplanlegging 

Leksjonen åpnes på Blackboard: 29.september 2020 

Løsningsforslag på oppgaver blir tilgjengelig fra: 6.oktober 2020 

Leksjonen er tilgjengelig frem til: 1.desember 2020 

Aktiviteter: 

1. Se video 3.1 – Prosjektnedbrytning. 

2. Se video 3.2 – Tidsplanen. 

3. Se video 3.3 – Tidsplanleggingsteknikker. 

4. Se video 3.4 – Kostnadsestimatet. 

5. Se video 3.5 - Prosjektreserver 

6. Se video 3.6 – Estimeringsmetoder. 

7. Les kapittel 6, 7 og 8 i læreboka. 

8. Løs oppgavene 3.1, 3.2 og 3.3. 

9. Se på løsningsforslaget og reflekter over hva du har gjort riktig eller feil. 

10. Reflektere for deg selv over hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i 

yrkessammenheng. 

 

Leksjon 4 – Prosjektoppfølging 

Leksjonen åpnes på Blackboard: 6.oktober 2020 

Løsningsforslag på oppgaver blir tilgjengelig fra: 13.oktober 2020 

Leksjonen er tilgjengelig frem til: 1.desember 2020 

Aktiviteter: 

1. Se video 4.1 – Oppfølgingsprinsipper. 

2. Se video 4.2 – Fremdriftskontroll. 

3. Les kapittel 13 i læreboka. 

4. Løs oppgavene 4.1, 4.2 og 4.3. 

5. Se på løsningsforslagene og reflekter over hva du har gjort riktig eller feil. 

6. Reflektere for deg selv over hva du har lært og hvordan du kan bruke dette i 

yrkessammenheng. 

 

Leksjon 5 – Quiz 

Quiz åpnes på Blackboard 15.oktober og er tilgjengelig frem til 1.desember 2020. 

For å få kursbevis, må du gjennomføre og bestå quizen innenfor dette tidsrommet. 


