
  [2017-09-06/TE] 
 

KURS-PM 
LIA 1 

25 Yh-poäng 

Syfte 
Kursen syftar till att den studerande ska få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter inom 
verktygsmakare. Den studerande ska dessutom utveckla sin förståelse för och helhetssyn på företagets 
tillverkningsprocesser.  
 
Läranderesultat  
Efter genomförd kurs ska den studerande: 

 ha kunskap om företagets tillverkning av olika verktyg  

 kunna redogöra för vilka förmågor som är avgörande för en individs anställbarhet i 
branschen 

 Visa förmåga att tillämpa erhållna kunskaper (t.ex. ritningsläsning, form o läge, toleranser 
mm) 
 

Innehåll  

 Delta i det dagliga arbetet kopplat till yrkesrollen 

 Tillämpa kunskaper från tidigare kurser 

 Anställbarhet 
 
Undervisningsformer 
Undervisningen sker i form av lärande i arbete. 
 
Förkunskapskrav 
Enligt utbildningens behörighetskrav. 
 
Examination och betyg  
Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.  
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av samtliga examinationsmoment. 
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system: 

Examinationsmoment Omfattning Betyg 

Lärande i arbete1 

Internship 
20 Yhp IG/G/VG 

1 Examinationen innehåller LIA-genomförande, skriftlig redogörelse och seminarium 
 
Betygskriterier 

- För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat. 
- För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna analysera 

mindre utredningar/projekt, föreslå och motivera sina ställningstaganden i de olika processerna. 
Uppgifterna ska dessutom ha lämnats in i tid. 

 
 
Regler för inlämning och rättning av projekt/inlämningsuppgifter 

 Rättning av inlämningsuppgifter ska ske inom 15 arbetsdagar efter deadline.  

 Om komplettering krävs sätts en ny deadline av kursansvarig i nära anslutning till att komplettering 
begärts. 

 Den som inte lämnat in vid deadline eller inte kompletterat i tid får betyget U/IG på uppgiften. 

 Om uppgiften fortfarande inte lämnats in eller bedöms med U/IG gäller följande: 
o I mån av plats erbjuds möjlighet att omregistrera sig på kursen nästa gång kursen ges. 

Deadline sker i dessa fall enligt den kursens planerade examinationstillfällen.  
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Genomförande 
Kursen genomförs som lärande i arbete. En viktig del är också att få en inblick i den kommande yrkesrollen (se 
läranderesultat s. 1). Mer information om kursens syfte och genomförande finns i dokument tillgängliga på Ping 
Pong.  
 

Uppgift Moment Enskilt/Grupp Deadline för inlämning alt. 
datum för examination 

Betygs- 
nivåer 

Anmälan om LIA Enkät Enskilt Pingpong senast 12/9 kl. 23.59 

IG/G/VG 

Skriftlig redogörelse  Inlämningsuppgift Enskilt Pingpong senast 10/12 kl. 23.59 

Seminarium Muntlig redovisning Enskilt 13/12 Kl 9-13, Campus Värnamo 

Lärande i arbete 
Bedömningsunderlag 
från handledaren 

 
Genomförande av 
LIA 
 

Enskilt 
 

Handledare skickar till Tore 
Ekblad senast 17/12 

 
Kurslitteratur 

Individuellt beroende på val av projektarbetets inriktning och innehåll. 

 
Kursansvarig/lärare 
Tore Ekblad 
e-post:  tore.i.ekblad@varnamo.se             telefon: 070-560 55 42 
Finns tillgänglig under hela LIA-perioden via telefon eller pim. Kursansvarig kommer besöka företaget minst 1 
gång under LIA-perioden. 
 
Tidsplan 
Kursen pågår 2017-10-23 – 2017-12-17 
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Schema 
Observera att nedanstående planering kan komma att ändras före eller under kursens gång. Ev. ändringar 

meddelas via Pingpong, där även senaste versionen av kurs-PM läggs upp. 

För information om salar, se http://boka.gummifabriken.nu/  

Vecka Tid Plats Tema – Syfte Deltagare 

40 3 oktober 
kl 9.00-10.00 

Campus 
Värnamo 

LIA kursintroduktion   Student(er)  

 Kursansvarig 

43 2 dagar 
 

LIA -
företaget 

LIA 
2 timmar intro av 
yrkesrollen vid uppstart 

 Student(er)  

 LIA handledare företaget 

44 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

45 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

 Besök av kursansvarig enligt 
överenskommelse 

46 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

 Besök av kursansvarig enligt 
överenskommelse 

47 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 
 

48 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

49 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

50 2 dagar LIA -
företaget 

Lärande i arbete  Student(er)  

 LIA handledare, företaget 

13 dec  
kl 9.00-13.00 

Campus 
Värnamo 

Seminarium  Studenter 

 Kursansvarig  
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