
YH-KURSPLAN
Platschefsrollen, 25 yrkeshögskolepoäng
 

The Professional Role as a Site Manager, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Kursen syftar till att ge tillräckliga färdigheter inom ledarskap och projektledning för ett uppdrag

som platschef inom bygg- och anläggning. Kursen syftar även till att ge kunskaper om

yrkesrollens funktion, ansvar och befogenheter. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

leda ett byggprojekt.

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:

Kunskapsmål 1 och 3, Färdighetsmål 3 och 5, Kompetensmål 1.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska platschefen kunna:
 

Kunskaper

1. redogöra för och förstå platschefens roll, ansvar och befogenheter.

2. redogöra för platschefens uppgifter på byggarbetsplatsen.

3. kunskap och förståelse kring det egna ledarskapet och platschefsrollen
 

Färdigheter

4. kunna identifiera och hantera utmaningar i att styra och leda ett byggprojekt

5. använda kunskaperna kring det egna ledarskapet för att skapa effektivt samarbete

6. kunna använda relevanta modeller och verktyg för konfliktlösning
 

Kompetenser

7. förstå platschefens roll, ansvar och befogenheter för att som platschef kunna driva ett

byggprojekt med goda resultat
 

Innehåll 
• Kommunikation och ledarskap
• Projektledning utifrån platschefsrollen
• Samarbete och konflikthantering
• Ledarskap och management
• Grupprocesser
 

Undervisningsformer
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Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3

- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper

och

3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande

- Arbetsledare, bygg eller anläggning

- Byggledare, bygg eller anläggning

- Projektledare, bygg eller anläggning
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens

slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt även självständigt kunna

reflektera över platschefens roll och hur den påverkar byggprojektet, samt motivera sina

ställningstaganden och slutsatser.
 

Kurslitteratur

Meddelas senast fyra veckor före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Seminarium 10 yhp IG/G/VG

Inlämningsuppgift och
redovisning

15 yhp IG/G/VG
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