
 

  1 

 

 

 

 

KURS-PM för 

Lärande i arbete 1 (YTLF17)50 Yhp 

Version 1.2 
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Syfte  

Syftet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter som bidrar till att 

omsätta teoretiska kunskaper från tidigare kurser i praktiken. Den studerande ska också genomföra en 

projektuppgift. Arbetet ska innehålla ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser som kan fungera som 

underlag för investeringsbeslut.  

   

Läranderesultat  

Kunskaper  

Efter genomförd kurs ska den studerande:  

1. kunna redogöra för och reflektera kring förmågor och kompetenser som är avgörande för en 

individs anställbarhet med avseende på branschkrav   

Färdigheter  

Efter genomförd kurs ska den studerande:  

2. ha färdighet att muntligt och skriftligt redovisa ett energiprojekt, delvis på 

engelska, innehållande ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser   

Kompetenser  

Efter genomförd kurs ska den studerande:  

3. ha kompetens att tillämpa erhållna kunskaper och självständigt planera och genomföra en 

uppgift i projektform   

4. ha kompetens att verifiera och bedöma resultat från beräkningar med hjälp av IT-baserade 

metoder   

Innehåll  

 Investeringskalkyler  

 LCC  

 Konsekvensanalyser  

 Delta i projekt  

 Skriftlig rapport, delvis på engelska  

  

  

Examination och betyg  

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.  

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.  



 2 

  
  

Poängregistrering av kursen sker enligt följande system: 

Uppgift Examinations-

moment 

Enskilt 

eller 

grupp-

vis 

Deadline för 

inlämning alt. 

datum för 

examination 

Yh-

poäng 

Lärande

-resultat 

nr: 

Betygsnivåer 

Anmälan om LIA Lärande i arbete  

 

 

 

 

 

 

Enskilt 

PingPong senast 

2018-10-03 

3 Yhp 3 IG/G 

Uppdrags- och 

projektbeskrivning  

Projekt PingPong senast 

2018-11-16  
5 Yhp 2, 3 IG/G/VG 

Genomförande 

o Handledar-

träff 

Lärande i arbete Enligt 

överenskommelse 

14 

Yhp 

1, 2, 3, 4 IG/G 

Rapporter 

o Preliminär 

rapport 

o Slutversion 

rapport 

Projekt  

PingPong senast 

2018-12-16 

PingPong senast 

2019-01-07 

 

20 

Yhp 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

IG/G/VG 

Bedömningsunderlag 

fr. handledaren 

Lärande i arbete PingPong senast 

2019-01-11  

3 Yhp 3, 4 IG/G 

Muntlig redovisning Projekt Aktivt deltagande 

2019-01-10 och 

2019-01-11 

5 Yhp 1, 2 IG/G/VG 

 

 

Examination 1 Projekt 

I examinationen ingår uppdrags- och projektbeskrivning, preliminär rapport och slutrapport av valt 

projekt inom Energieffektivisering samt muntlig redovisning av projektet. För uppdrags- och 

projektbeskrivning används mallen i PingPong – Dokument – inlämningar/projektarbeten. Denna blir 

underlag för att skriva rapporten enligt mall. Följ instruktionerna för rapportskrivande och muntlig 

redovisning.  

Examination 2 Lärande i arbete 

I examinationen ingår anmälan om LIA, minst 80% närvaro på LIA-arbetsplatsen och aktivt deltagande i 

förekommande arbetsuppgifter. Bedömningsunderlaget från handledaren är en del av bedömningen.  

 

 Betygskriterier  

 För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat, 

lämna in en godtagbar skriftlig rapport samt genomföra en muntlig presentation.  

 För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna 

analysera och dra slutsatser av sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera sina 

ställningstaganden.   

 

 

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 har begärts. 

 Den som inte lämnat in vid deadline eller inte kompletterat i tid får betyget IG på uppgiften. 
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 Ny möjlighet att lämna in/komplettera ges i samband med kommande omtentamenstillfällen för 

kursen. Om uppgiften fortfarande inte lämnats in eller bedöms med IG gäller följande: 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. 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Kursansvarig 

Veronica Sandkvist 

0370-37 74 40 

 

Examinator JTH 

Mats Kihlman 

mats.kihlman@ju.se  

036-10 15 20 

 

 

 

Kursmaterial och lärresurser 

Individuellt beroende på valt projekt. 

mailto:mats.kihlman@ju.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 

Vecka, tema Dag och 

tid  

Innehåll Läsanvisning Lärare Plats Aktivitet 

v 35 

 

Mån 27/8 

8-10 

Introduktion  Veronica Campus 

Värnamo 

Introduktion 

v 37 

 

Tis 11/9 

16-17 

Tips inför LIA  JU Career 

Center 

Campus 

Värnamo 

Föreläsning 

Fre 14/9 

9-12 

 

Introduktion 

LIA-dokument 

i PingPong 

 

Veronica 

Campus 

Värnamo 

 

Introduktion, 

avstämning 

v 40 

 

Ons 3/10 Enkät Anmälan 

om LIA 

  PingPong Anmälan 

v 40-43 

 

Bokas 

med 

Veronica 

Vid behov 

individuell 

avstämning 

 Veronica Campus 

Värnamo 

Avstämning 

v 45 

 

Mån 5/11 Kursstart  Hand-

ledare på 

LIA-

platsen 

LIA-

arbetsplats 

Praktik 

 Ons 14/11 

10-16 

Föreläsning 

Death by 

Powerpoint och 

Modern 

presentations-

teknik 

 David 

Philips 

Auditoriet Föreläsning 

v 46 Fre 16/11 Uppdrags- och 

projekt-

beskrivning 

  PingPong Inlämning 

v 45-1 

 

 Genomförande  Hand-

ledare på 

LIA-

platsen 

LIA-

arbetsplats 

Praktik 

v 48 Tid 

meddelas 

senare 

Avstämning 

LIA 1 

Introduktion 

Examensarbete 

Studeranderåd 

Tentamens-

genomgång 

Ekonomi, 

 Veronica 

 

 

 

 

 

 

Erik 

Campus 

Värnamo 

Avstämning 

Introduktion 

Genomgång 



 

Energi-

effektivisering 

Jörgen 

Amir 

v 50 Sön 16/12 Preliminär 

rapport 

  PingPong Inlämning 

 

 

 

v 2 Mån 7/1 Slutlig rapport   PingPong Inlämning 

Tor 10/1 Muntlig 

redovisning 

 Veronica 

m fl 

Campus 

Värnamo 

Seminarium 

Fre 11/1 Muntlig 

redovisning 

 Veronica 

m fl 

Campus 

Värnamo 

Seminarium 

 


