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LEDNING � PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSEN VBE675
Management � Project Study

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad).
Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för:
IBYA3. Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se,
Byggproduktion. Förutsatta förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur,
VBEA15 Byggprocessen med byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Betygsatta
inlämningsuppgifter och projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, individuell
projektdagbok och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Övrigt:
Kursen läses parallellt med kurserna VBE680 Programarbete, samhällsplanering och
gestaltning, VBE685 Projektering och design och VBE690 Produktion, styrning och
planering. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara och använda grundläggande begrepp beträffande ledning av projekt,●

ha fått förståelse för ledarskapets betydelse i byggprocessen samt känna till de villkor●

som ledning av ett byggprojekt och dess organisation innebär,
vara väl förtrogen med vilken planering och vilka insatser som krävs i byggprocessens●

olika skeden.
Ha fått förstålelse för allmänt ledarskap och etik i byggsektorn●

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa projektmetodik och projektprocesser i ett byggprojekt,●

kunna producera, analysera, dokumentera och kommunicera planeringen av ett●

byggprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha tillägnat sig en ingenjörsmässig helhetssyn på byggprocessen samt branschens aktörer●

och deras ansvar, roll och samverkan,
ha tillägnat sig förståelse för de medverkande aktörernas olika discipliner, t ex arkitekters●

http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/


respektive ingenjörers arbets- och uttryckssätt i projektgrupper och den samsyn som
krävs.

Innehåll
Med ett perspektiv på samhällets och byggherrens ansvar behandlar kursen ledarskapets
roll och villkor i program- projekterings- och produktionsskedet i ett byggprojekt.
Projektledning, projektmetodik samt byggledning behandlas, där stor vikt läggs på hur
samverkan mellan olika aktörer möjliggörs.

Teorier kring ledarskap och etik samt hur olika individer fungerar i grupp behandlas
liksom frågor om ledningens ansvar kring en organisations kvalitetsarbete samt
arbetsmiljö.

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kurserna inom Projektarbete i
byggprocessen är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor
genom att studenterna arbetar med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt
byggprojekt i regionen.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet
och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet
av en helhetssyn på de ingående delarna. Gästföreläsare och externt verksamma
handledare deltar i projektarbetet
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