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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 

Målet med kursen är att den studerande skall kunna föra resonemang och genomföra enkla 

beräkningar kring fysikaliska storheter och begrepp såsom hastighet, krafter och energi, beskriva och 

analysera några vardagliga företeelser och skeenden såsom enkla rörelser, kraftsituationer och 

belastningar, energiomvandlingar med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller samt att delta i 

planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och skriftligt 

redovisa och tolka resultaten. 

 

Kursens huvudsakliga innehåll 

I kursen behandlas mätvärdesbehandling, likformig och accelererad linjär rörelse, kraft och tryck, 

jämvikt, kraft och rörelse, arbete, energi och effekt. Kursen innehåller grundläggande 

hållfasthetslära och tar upp begreppen spänning, töjning och elasticitet. 

 

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

 

Kunskap 

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 

Kan kommunicera åtaganden på och lösningar inom metall- och verkstadsindustrin på svenska och 

engelska. 



 
 

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 laborationer, muntlig redovisning och en 

inlämningsuppgift. 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. 

 

 


