
 
 

 

Kursplan 

Matematik för ingenjörer 
 

Kurskod: BIB002   

Kursens benämning: Matematik för ingenjörer  

Kursens omfattning: 25 yrkeshögskolepoäng 

Utbildning som kursen ingår i: Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik 

Undervisningsspråk: Svenska 

Förkunskapskrav: Matematik 3C eller motsvarande 

Utbildningsnummer och omgång: 20200108, omg 1-3 

 

Beslut om fastställande 

Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen Bergsskoleingenjör Metall- och 

verkstadsteknik 2020-08-20 och gäller från höstterminen 2020 vid Bergsskolan i Filipstad.  

 

Kursens mål 

Kursen mål är att ge studenten en stabil grund för att göra matematik till ett användbart verktyg i 

tillämpade sammanhang i den vidare utbildningen samt i yrkeslivet. Kursen ger även träning i att 

använda grafritande hjälpmedel. Denna kurs tar upp den matematik som krävs för fortsatta 

ingenjörsinriktade studier på programmet. 

 

Kursens huvudsakliga innehåll 

I kursen behandlas 

Grundläggande begrepp: olika talmängder, numeriska och algebraiska beräkningar, polynom och 

rationella uttryck, potenser och logaritmer, ekvationslösning, linjära ekvationssystem, olikheter, 

trigonometri. 

Funktioner: begreppet gränsvärde, kontinuitet, de elementära funktionerna 

Differentialkalkyl: begreppet derivata, deriveringsregler, grafritning, optimeringsproblem 

Integralkalkyl: primitiva funktioner, bestämda integraler, sambandet mellan derivata och integral 

Differentialekvationer: linjära och separabla differentialekvationer av första ordningen, linjära 

differentialekvationer av andra ordningen med konstanta koefficienter.  

Sannolikhetslära och statistik: sannolikhetsbegreppet, statistiska tabeller och diagram, läges- och 

spridningsmått. 

Ett centralt tema i kursen är att länka samman och exemplifiera de matematiska begreppen med 

användningsområden inom teknik och naturvetenskap.   

 

 



 
 

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

 

Kunskaper 

Avancerade kunskaper inom materialteknik och processteknik såväl för tillverkning som för 

användning av tekniskt relevanta material, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund. 

 

Färdigheter 

Kan identifiera, formulera, analysera, planera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter inom 

metall- och verkstadsteknik i rollen som ingenjör. 

 

Kompetenser 

Kan ta ansvar för och slutföra förelagda projekt. 

 

 

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 dugga. Kursen avslutas med 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. 

 

 


