
Formålet med projektlederuddannelsen er at udvikle kvalifikationer og kompetencer hos deltagerne, så de: 

kan sikre en succesfuld analyse, planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af projekterne  
- gennem anvendelse af fælles projektværktøjer

kan sikre en målrettet og systematisk projektstyring - og ledelse af projekter 

får indsigt i forandringsprocesser i rollerne som henholdsvis projektleder og som forandringsagent

bliver i stand til at agere projektleder i komplekse omstændigheder præget af uforudsigelighed 

kan reflektere over egen ledelsesmæssige praksis

skabe egne refleksioner og måder at håndtere klassiske, men samtidig stærkt kontekstafhængige projektlederdilemmaer på

Ledere og medarbejdere, der allerede arbejder som projektledere, men ønsker at udvikle deres kompetencer  
som projektledere yderligere

Ledere og medarbejdere, der står over for at skulle i gang med at varetage rollen som projektleder

Desuden medarbejdere, der har nogen erfaring med projektarbejde, og som gerne vil kunne bidrage mere  

effektivt til projekternes succes

Projektlederen skal kunne skabe og facilitere 
resultater og udvikling af organisation og men-
nesker. De traditionelle metoder og værktøjer 
skal sidde på rygmarven, ligesom kendskabet til 
deres begrænsninger, og hvad lederen kan gribe 
til over for social, organisatorisk og politisk kom-
pleksitet, der sætter traditionel styring skakmat. 

Uddannelsen bygger deltagerne op ud fra deres 
egne erfaringer og baggrund til at kunne dette. 
Derfra fortsætter vi med træning i realistiske cases 
og dilemmaer, der kommer hele vejen rundt lige 
fra værktøjer, narrative metoder over personlige 
lederkompetencer, lederroller og samarbejdsformer 
til målstyring og strategisupport. 

Intensiveret fokus på egen praksis

Projektlederuddannelsen

VÆRDISKABELSE

MÅLGRUPPE 



På uddannelsen er der fokus på projektmål og mål-
styring, styring af tid, økonomi, risici, kvalitet, per-
sonale, ændringer af projektplanen samt gennem-
førelse af projekt og målopfyldelse, men også på 
ledelsesmetoder og arbejdsformer, når uforudsige-
lighed fjerner forudsætningerne for meningsfulde 
analyser og planer. 

Undervisningen omfatter teori og case-arbejde 
med fokus på at opnå praktisk færdighed i at  
anvende værktøjer og metoder via realistiske situ-
ationer. Endelig, som vist i modellen nedenfor, væg-
ter vi action learning-princippet højt. Det betyder 
rent konkret, at der vil være praktisk orienterede 
opgaver at lave mellem modulerne, især med hen-
blik på at skabe vigtige refleksioner, der kan være 
grobund for intensiveret læring på de efterfølgen-
de moduler. 

Forløbet varetages af Incentos erfarne chefkon-
sulenter, som har såvel praktisk som teoretisk 
erfaring med projektledelse samt stor ekspertise 
inden for organisations- og ledelsesudvikling og 
udvikling og træning af ledere og teams.

Konsulenter

SÅDAN GØR VI
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PROGRAM

Ledelsens opgaver og projekters rolle i en organisations udvikling

Faser i ledelsesarbejdet

Analyseværktøjer: situationsanalyse, interessentanalyse, risikoanalyse og andre analyser

Din egen (projekt)ledelsesstil

Projektlederen som forandringsagent

De menneskelige dynamikker i forandringsprocessen

Målformulering, projektfaser og -leverancer, succeskriterier, risici og overordnet planlægning

MODUL 1 

PROJEKTLEDERUDDANNELSEN

Hvad skal blive til projekter, og hvordan kan man 
prioritere mellem fx vigtige udviklings, analyse- 
og implementeringsprojekter? Vi arbejder også 
på dette modul meget målrettet med projektle-
derens rolle som leder og som forandringsagent 
samt metoder til at analysere og forstå den type 
forandring, der skal gennemføres. Projekters om-
givelser er dynamiske - hvordan forbereder man 
sig på det?

DER ARBEJDES MED FØLGENDE TEMAER: 
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PROGRAM

Milepælsplanlægning og ressourcestyring/styringsværktøjer

Samarbejde mellem projekt og styregruppe

Formidling, kommunikation og projektforankring

Statusrapportering og -møder

(Projekt)ledelseskompetencer, når omgivelserne bliver mere og mere kompleks

Motivation og skabelsen af trivsel i projektteam

At skabe ejerskab gennem involvering og styrkelse af relationerne

MODUL 2

PROJEKTLEDERUDDANNELSEN

Hvordan sikrer man det bedst mulige resultat af 
et godkendt projekt - under hensyn til omgivelser, 
krav, muligheder og forandringer i omgivelserne? 
Vi arbejder med detaljeret planlægning, og hvad 
man gør, hvis omgivelserne ‘løber fra’ detaljerne: 
risikoledelse samt organisationens og omgiv-
elsernes betydning for projektets succes. 

DER ARBEJDES MED FØLGENDE TEMAER: 

Side 4



PROGRAM

Sidelinjeledelse - fanget mellem to stole

Projektlederens frihed til at bedrive ledelse

Værdiskabelsen - når “driften” af projektet tager over

Latente projektmål

Egne tilgange til at håndtere dilemmaerne, og hvor kan jeg prøve det af i egen kontekst?

MODUL 3

PROJEKTLEDERUDDANNELSEN

Vi arbejder nu mere workshop- og faciliterings-
baseret med mindre oplæg fra konsulenterne, hvor 
vi lægger op til at arbejde med forskellige klas- 
siske dilemmaer samt udfordringer, som del-
tagerne selv har udpeget ud fra egen erfaring 
eller egen nu-og-her oplevelse. Workshopperne 
forløber på forskellige måder og med forskellige 
metoder, men hele tiden med fokus på at styrke 
deltagerne i at i skærpe egen evne til at håndtere 

DER ARBEJDES MED FØLGENDE DILEMMAER:

de valgte projektledelsesdilemmaer og -udfor-
dringer. Efter hver workshop vil underviserne sam-
tidig komme med oplæg om, hvad både teorien og 
den erfarne praksis siger om måder at håndtere 
dilemmaerne og udfordringerne på. 
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PROGRAM

Opfølgning på læring mellem modulerne - hvilke erfaringer har deltagerne nu gjort sig

Projektevalueringer - “Projektet skal leves forlæns, men forstås baglæns”

Skabte og tabte kompetencer

Relationer og det politiske benarbejde

Hvordan vælge mellem flere rigtige, men konkurrerende løsninger?

MODUL 4

PROJEKTLEDERUDDANNELSEN

Vi arbejder igen mere workshop- end undervis-
ningsbaseret og med et processuelt fokus, hvor vi 
tager nye skridt mod at styrke deltagernes evner 
til at takle nogle af de markante udfordringer, man 
med sikkerhed vil støde på igennem en karriere 
som projektleder.

DER ARBEJDES MED FØLGENDE DILEMMAER:
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Kurset er bygget op omkring Incentos egen projektmodel, der læner sig op ad IPMA.



PRAKTIK

Kursusdagene afvikles i tidsrummet 9.00 - 16.00

TIDSPUNKT

Overvej dine erfaringer med gode og dårlige begivenheder omkring projekter

Overvej aktuelle projekter, du kan bruge til øvelsesprojekt og implementering efter kurset

FORBEREDELSE - INDEN UDDANNELSEN

Det forventes, at du under uddannelsen:

Forbereder dig ved at læse undervisningsmaterialet          

Besvarer de hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne

Deltager aktivt i de praktiske øvelser 

FORBEREDELSE - UNDER UDDANNELSEN

Der vil være mulighed for at gå op til en officielt 
kompetencegivende eksamen efter endt forløb 
på enten akademi- eller diplomniveau. Man kan 
derved erhverve sig enten 5 eller 10 ECTS-point alt 
efter valg af eksamen.

Eksamen

Sideløbende med uddannelsen har du mulighed for 
at købe individuel ledersparring. Det kan fx være, 
hvis du oplever behov for at udfordre problem- 
stillinger i relation til udvikling og implementering 
af de tiltag, du identificerer på kurset. Prisen aftales 
individuelt. 

Individuel ledersparring 

Uddannelsen ”Projektlederuddannelsen – intensiveret fokus på egen praksis” kan også afholdes 
internt i virksomheden. Der er flere fordele ved dette, bl.a. at: 

INTERNT VIRKSOMHEDSKURSUS

Virksomheden kan anvendes som gennemgående case 

Deltagerne får mulighed for at arbejde i dybden med fortrolige emner i en lukket kreds

Fokus kan lægges endnu tydeligere på virksomhedens virkelighed 

Kommunikation og videndelingen i virksomheden styrkes gennem fælles sprog og arbejdsmetoder

Virksomheden får en økonomisk gevinst ved, at flere med samme uddannelsesbehov deltager samtidigt

PROJEKTLEDERUDDANNELSEN
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