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Det har blivit allt vanligare att arbeta i projektform i 
många olika sammanhang. Att kunna leda projekt på ett 
metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver både 
kunskap och självkännedom. 

Mellan träffarna håller du 
kontakt med gruppen, 
samarbetar och bygger 
ditt nätverk genom vår 
digitala lärplattform.

Kursledaren har lång 
erfarenhet både som pro-
jektledare och utbildare. 
Det gör att du både lär 
dig teorin och får ta del 
av exempel och tips från 
yrkeslivet.

Utbildningens upplägg ger 
dig möjlighet att mellan 
träffarna pröva teorin i din 
egen  vardag och driva ditt 
eget projekt genom plan- 
ering, genomförande och 
avslut.

På Sensus projektledarutbildning 
får du lära dig hur du driver ett 
projekt från start till mål. Du får 
också lära dig mer om gruppdyna-
mik och grupputveckling samt om 
din egen roll som ledare.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar fyra två- 
dagarsinternat, samt uppgifter 
mellan sammankomsterna. Den 
totala studietiden är cirka fem 
månader.

Innehållet utgörs av följande  
avsnitt 
• Projektledning  

Du och ditt ledarskap 
• Projektledning  

Du och gruppen 

• Projektplanering

Plats
Utbildningen kommer att ges nära 
en tågstation med goda kommuni-
kationsmöjligheter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till 
blivande eller redan verksamma 
projektledare.
 
Förkunskaper
Du bör ha gymnasiekompetens, i 
övrigt krävs inga speciella för-
kunskaper. Erfarenhet av tidigare 
projektarbete kan vara till nytta 
men är inget krav för att du ska få 
delta i utbildningen.

Mål
Målet är att du efter avslutad 
utbildning skall ha tillräckligt med 
kunskaper för att självständigt 
kunna leda projekt



Kursinnehåll

På utbildningen till diplomerad projektledare får du grundläg-
gande kunskap i att leda projekt. Teori varvas med praktiska 
övningar. Bland annat driver du under hela utbildningens gång 
ett eget projekt.

Utbildningen ger dig kunskap om gruppdynamik och projekt-
planering, samt förståelse för ditt eget ledarskap. Du får även 
praktiska verktyg för att kunna leda projekt.

Projektledning - du och ditt ledarskap 
Den inledande delen syftar till att skapa förståelse för projektle-
darrollen. Här undersöker du tillsammans med övriga deltagare 
dina ledaregenskaper, samt utvecklar ett språk för dessa. Detta 
kommer du att ha nytta av i såväl projektgrupper under utbild-
ningens gång som i ditt arbetsliv.

Projektledning - du och gruppen 
En av de största framgångsfaktorerna för lyckade projekt är hur 
väl projektteamet arbetar tillsammans. Under det här delmomen-
tet lägger vi stor vikt vid förståelsen för relationen mellan grupp-
dynamiska processer och ledarskap.

Projektplanering 
Utbildningens alla delmoment utgår från och kan kopplas till ett 
praktiskt arbete. Du som deltagare kommer att skapa ett eget 
projekt som du sedan arbetar med under och mellan utbildnings-
tillfällena. Med hjälp av konkreta metoder för att utveckla en 
projektplans alla väsentliga delar kommer du att ta fram en egen 
projektplan.

ÖVRIG FAKTA

Kurslitteratur
Sensus tillhandahåller kurs- 
litteratur. Litteraturlistan  
uppdateras ständigt så att 
den alltid täcker den senaste 
utvecklingen inom området.

Ledare
Ledaren är verksam inom 
området, vilket ger goda 
förutsättningar för dig att både 
praktiskt och teoretiskt växa in 
i yrkesrollen. 

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper 
där det finns gott om utrymme 
för handledning, feedback  
och diskussioner. Antalet del-
tagare är som regel högst 16 
per utbildning.

Betyg och diplom
För att erhålla slutbetyg och bli 
diplomerad krävs minst 70  
procents närvaro samt god-
känt betyg i alla tentamina.



Mer information finns på sensus.se/diplom

Skåne-Blekinge
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Växel, 040-664 56 80 
skane-blekinge@sensus.se

Västra Sverige
Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg
Växel, 031-708 39 00 
goteborg@sensus.se 

Östra Götaland
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping
Skeppsbrogatan 47, 392 31 Kalmar
Teatergatan 3, 602 22 Norrköping
Apotekaregatan 14, 582 24 Linköping
Växel, 0470-70 73 00 
ostragotaland@sensus.se
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Sensus erbjuder utbildningar 
till medarbetare och chefer 
som vill stärka sig i sin befint-
liga eller kommande yrkes-
roll. 

Vi utbildar enligt folkbildning-
ens kunskaps- och människo- 
syn. Därför är mötet mellan 
människor och deras erfaren-
heter centralt.

Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar ger 
kunskaper som du kan använda 
direkt i din arbetssituation. Teori 
varvas med praktiska övningar. 
Med små grupper finns det gott 
om utrymme för handledning, 
feedback och diskussioner.

Våra diplomutbildningar är:
• Diplomerad begravnings- 

rådgivare
• Diplomerad HR-koordinator
• Diplomerad HR-specialist
• Diplomerad kommunikatör
• Diplomerad lönespecialist
• Diplomerad personalledare 

för Svenska kyrkan
• Diplomerad projektledare
• Diplomerad redovisnings- 

ekonom

Mer information finns på  
sensus.se/diplom


