
 
 

 

Kursplan 

Geologi 1 
 

Kurskod: BIB005   

Kursens benämning: Geologi 1  

Kursens omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng 

Utbildning som kursen ingår i: Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik 

Undervisningsspråk: Svenska 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet 

Utbildningsnummer och omgång: 20200108, omg 1-3 

 

Beslut om fastställande 

Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen Bergsskoleingenjör Berg- och 

anläggningsteknik 2020-12-15 och gäller från höstterminen 2020 vid Bergsskolan i Filipstad.  

 

Kursens mål 

Kursen mål är att ge kunskaper om jordens allmänna uppbyggnad och struktur, inklusive 

plattektonik, subduktion och vulkanism, samt grundläggande kristallografi och mineralogi. I det 

sistnämnda ligger betoningen på fysikaliska och kemiska egenskaper samt industriella tillämpningar. 

Angreppsmetodiken är generell och studenten ges därför kunskaper som kan tillämpas i de flesta 

gruv- och anläggningsbranscher. I anslutning till mineralogi introduceras användning av ett 

mikroskop där de optiska egenskaperna belysas ytterligare. 

 

Kursens huvudsakliga innehåll 

Kursen är indelad i följande delmoment: 

Jordens uppbyggnad, plattektonik och kontinental drift: subduktion, vulkanism, aktiva och passiva 

kontinentkanter, extension, kompression, mid-  oceaniska ryggar. 

Grundläggande kristallografi: kristallsystem, symmetrielement och -operationer, identifiering av 

kristallklasser. 

Systematisk mineralogi: mineralegenskaper, mineralgrupper, silikater och icke-silikater, identifiering 

av mineral. 

Introduktion till optisk analys av mineral och bergarter genom övning med mikroskop. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser: 

 

Kunskaper 

Avancerade kunskaper inom berg- och anläggningsteknik, inbegripet kännedom om områdets 

vetenskapliga grund. 

Djupa kunskaper om sammansättning av och mekaniska egenskaper hos mineral, bergarter och 

bergmassan samt kunskap om deras industriella tillämpningar. 

Kunskaper om att ta hänsyn till industriprocessernas inverkan på yttre och inre miljö. 

 

Färdigheter 

Kan identifiera, formulera, analysera, planera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter inom 
berg- och anläggningsteknik i rollen som ingenjör. 
Kan kommunicera åtaganden och lösningar inom gruv-, mineral- och anläggningsindustrin i 
internationella sammanhang i rollen som ingenjör. 
 

Kompetenser 

Kan självständigt behandla innehåll inom berg- och anläggningsteknik som leder till vidare lärande 

och professionell utveckling. 

Kan värdera information och metoder inom berg- och anläggningsindustri med hänsyn till relevanta 

sociala, etiska och vetenskapliga aspekter. 

 

Principer för betygssättning 

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 

Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen 

Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. 

 

Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom 

självständigt resonera om möjligheter och begränsningar och använda dessa kunskaper, färdigheter 

och kompetenser för att lösa enklare problem hämtade från verkligheten. 

 

Former för kunskapskontroll 

Kunskapskontroller görs under kursen genom en individuell laboration. Kursen avslutas med en 

mineraldugga och en tentamen. 

 

Kvalitetsuppföljning 

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i 

kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter 

är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna 

informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. 

 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 


