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Välkommen till termin 3! 

 
Den här terminen kommer ni att ägna er åt projektledning, copywriting och 
typografi. Det betyder mycket praktiska övningar – men som alltid när det gäller 
kurser på universitet- och högskolenivå måste ni uppnå kursplanernas samtliga 
mål, inklusive de vetenskapliga, för att bli godkända. Kursmålen står i kursplanen 
för respektive kurs och finns i sin helhet på Högskolan i Gävles webbplats. Här 
följer en sammanställning av målen för kurserna på termin 3: 

 
 Kunskap och förståelse – ni ska kunna:  

o Visa förtrogenhet med teori och metodik inom området projektledning. 
o Visa förtrogenhet med teori och metodik inom ledarskap och 

grupprocesser. 
o Redogöra för skrivandets funktion i reklamens och marknadsföringens 

kontexter. 
o Redogöra för den språkliga formen i reklamtext utifrån relevanta 

språkvetenskapliga begrepp. 
o Formulera en grundläggande insikt om vad ett varumärke är och hur ett 

sådant kommuniceras. 
o Analysera reklam- och informationskampanjer utifrån en förståelse för 

dessa genres egna utgångspunkter. 
o Visa grundläggande kunskaper om typografiska begrepp och 

regelsystem. 
o Visa insikt i typografins funktion och uttryck i olika medier. 

 Färdighet och förmåga – ni ska kunna: 
o Initiera och kommunicera en projektidé. 
o Planera ett projekt. 
o Genomföra ett planerat projekt. 
o Arbeta fram distinkta målgruppsbeskrivningar och koncisa 

kommunikativa mål för olika annons- eller informationskampanjer. 
o Visa prov på en grundläggande förmåga att självständigt skriva reklam- 

och informationstexter för olika målgrupper och för olika ändamål. 
o Påvisa färdigheter i att analysera och producera texter med grafisk form 

och bild. 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt – ni ska kunna: 

o Kritiskt granska projektidéer och kritiskt bedöma projektplaner. 
o Utvärdera det genomförda projektet och bedöma andras genomförda 

projekt. 
o Kritiskt diskutera risker och möjligheter med att via reklam 

kommunicera ett företags eller en organisations budskap. 
o Utifrån modeller för textanalys kritiskt granska skriftens och bildens 

betydelser i reklamtext. 
 
 

Det är dessa mål som ni på olika sätt examineras på och det är målen som styr hur 
undervisningen läggs upp och vilken kurslitteratur ni ska läsa. 
 
OBS! Att terminen innebär mycket arbete i grupp och att det därför är viktigare än 
någonsin att ni är fysiskt närvarande på högskolan eller på annan plats där ni kan 
arbeta ostört tillsammans. 
 
 



 

Innehåll och upplägg 

Kurs 1: Projektledning I 7,5 hp (vecka 36-40) 

Vad är egentligen ett projekt och vad innebär det att leda ett projekt? På den här kursen 
utforskar vi framför allt idéprocesser och planeringsprocesser i anslutning till projekt. Ni 
kommer att delas in i arbetsgrupper om ca 4 studenter, som ni fortsätter att jobba med på 
nästa kurs. Vid två tillfällen ska grupperna delta i obligatoriska workshops där ni får tillfälle 
att ventilera era projektidéer. Ni ska även skriva individuella loggböcker och delta i ett 
examinerande seminarium om projektledning. Därutöver erbjuds föreläsningar.  

 

Kurs 2: Projektledning II 7,5 hp (vecka 41-45) 

Nu när projektet är planerat är det dags att genomföra det. Fokus på den här kursen ligger 
på just själva genomförandet och ni bedöms utifrån er förmåga att förstå, analysera och 
reflektera projektet i egenskap av process. Förutom handledning erbjuds ni föreläsningar 
som ska bidra till att ni uppnår de båda första kursmålen i sammanfattningen ovan.  Även på 
denna kurs ingår obligatoriska workshops, examinerande seminarium – denna gång om 
gruppsykologi – och en fortsättning på loggboken från förra kursen. 

 

Kurs 3: Copywriting 7,5 hp (vecka 46-50) 

Den kommersiella kommunikationen har över tid tagit mer och mer utrymme i såväl den 
predigitala som den digitala offentligheten. Den här kursen syftar till att ni ska få mer 
kunskap om hur reklam arbetas fram – analyserna, metoderna och även det kreativa 
utformandet av budskap som berör människor och påverkar deras beteenden. Fokus ligger 
på skrivandets och ordets roll i reklamarbetet. Under kursen arbetar ni succesivt fram 
underlag för en kampanj och arbetar dessutom fram konkreta förslag till kommunikativa 
upplägg och enheter anpassade för olika kanaler. Ni kommer att presentera era insikter på 
examinerande seminarier och i en skrivuppgift som ni arbetar med under kursens gång. 

  
Kurs 4: Medier och typografi 7,5 hp (vecka 51-3, 2019) 

Terminen avslutas med en kurs i typografi. De av er som är intresserade av grafisk design 
kommer att erbjudas undervisning i detta. Alla ”designers” kommer att bilda projektgrupper 
med ytterligare tre studenter och gemensamt jobba fram en grafisk profil och en kampanj 
för ett fiktivt företag. Det kan betyda att ni delar upp er i olika roller så att en ansvarar för 
hur profilen ska se ut, en annan för skriven text och en tredje för målgruppsbeskrivningar 
mm. Förutom projektarbetet kommer ni att jobba fram en individuell skriftlig uppgift. 

 



Examination 
 
Datum för de olika momentens examinationstillfällen (ordinarie tillfälle, om-
examinationstillfälle, uppsamlingstillfälle samt restinlämning) framgår i schemat i KronoX.  

 
 
Kurs 1: Projektledning I 7,5 hp (vecka 36-40) 

Examinerande seminarium och loggbok.  

 

Kurs 2: Projektledning II 7,5 hp (vecka 41-45) 

Examinerande seminarium, loggbok och projektpresentation. 

 

Kurs 3: Copywriting 7,5 hp (vecka 46-50) 

Examinerande seminarium och individuell skrivuppgift. 

 

Kurs 4: Medier och typografi 7,5 hp (vecka 51-3, 2019) 

Projektarbete och individuell skrivuppgift. 

 

 

Kurslitteratur 
 
 

Kurs 1: Projektledning I 7,5 hp (vecka 36-40) 

Blomberg, Jesper (2013). Myter om projekt. Lund: Studentlitteratur. 170 sidor. 

Gustavsson, Tomas (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. 233 sidor. 

Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Lund 
Studentlitteratur. 185 sidor. 

Ytterligare texter kan tillkomma. 

 



Kurs 2: Projektledning II 7,5 hp (vecka 41-45) 

Gustavsson, Tomas (2016). Agil projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. 233 sidor. 

Johansson Thomas & Lalander, Philip (2010). Vardagslivets socialpsykologi. Malmö: Liber. 
175 sidor. 

Nilsson, Björn (2015). Socialpsykologi: teorier och tillämpningar. Stockholm: Liber. 276 sidor. 

Ytterligare texter kan tillkomma. 

 

Kurs 3: Copywriting 7,5 hp (vecka 46-50) 

Björkvall, Anders (2010). Bild och text i annonser. I: Svenska språkrådet & Svenska 
språknämnden (red.), Textvård: att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag. 8 sidor. 

Heath, Chip & Heath, Dan (2008). Made to stick: why some ideas survive and others die. New 
York: Random House. 323 sidor. 

Korpus, Einar (2008). Reklamiska. Stockholm: Svenska språkrådet. I urval. 

Lindqvist, Sven (2001). Reklamen är livsfarlig: en stridsskrift. Stockholm: Pocky. 117 sidor. 

Åkerberg, Mathias & Wiklander, Christer (2011). Sälj det med ord: konsten att skriva reklam. 
Malmö: Roos & Tegnér. 280 sidor. 

Öhlin, Per Robert (2012). Fame to claim: 12 kreativa hjältestrategier för att få 
uppmärksamhet och sympati I en skeptisk värld. Nacka strand: The Brainy Bug. 180 sidor. 

Ytterligare texter kan tillkomma. 

 

Kurs 4: Medier och typografi 7,5 hp (vecka 51-3, 2019) 

Baines, Phil & Haslam, Andrew (2002). Type and typography. New York: Watson-Guptill 
Publications. 190 sidor. 

Ballantoni, Jeff & Woolman, Matt (1999). Type in motion: inovations in digital graphics. New 
York: Rizzoli International Publications. 176 sidor (rekommenderad litteratur). 

Gill, Bob (2003). Graphic design as a second language. Mulgrave: Image Publications. 128 
sidor. 

Ytterligare texter kan tillkomma. 

 



 

 

 
 
 


