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Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet 

Utbildningsnummer och omgång: 20200108, omg 1-2 

 

Beslut om fastställande 

Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen Bergsskoletekniker Metall- och 

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

 

Kursens mål 

Kursens mål är att studenten ska utveckla sin förmåga att förstå och använda matematiska begrepp 

och modeller som verktyg i fackmässiga tillämpningar och den grundläggande matematik som 

behövs för att tillgodogöra sig fortsatta tekniska studier.  Vidare syftar kursen till att ge en god 

matematisk vana genom övning i att utföra beräkningar av skiftande slag. Kursen ger även träning i 

att använda grafritande hjälpmedel.  

 

Kursens huvudsakliga innehåll 

I kursen behandlas  

Räknelära: bråkräkning, procent, avrundningar, potenser och logaritmer, grundpotensform, prefix  

Algebra: förenklingar, faktoriseringar, ekvationslösning och enkla ekvationssystem, första- och 

andragradsekvationer, hantering av matematiska formler och identiteter 

Funktioner: funktionsbegreppet, funktionsgrafer, räta linjens ekvation, linjär kontra exponentiell 

förändring 

Geometri och trigonometri: area- och volymberäkningar, vinklar, likformighet, trigonometri i 

rätvinkliga trianglar 

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

spridningsmått. 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

Kunskaper 

Specialiserade kunskaper om framställning av metalliska material och deras användning och 

förädling inom metall- och verkstadsindustri. 

 

Färdigheter 

Kan lösa sammansatta problem inom metall- och verkstadsindustrin i rollen som tekniker. 
 

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 duggor eller 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. 

 

 


