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Kursplan 

Anläggningsteknik och infrastruktur 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  30 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Civil engineering and infrastructure 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Byggproccessen 

1 Innehåll 
Kursen ska ge kunskaper om grundläggande mätteknik, grundläggande geoteknik och 
dess tillämpning vid bygg- och infrastruktur/anläggningsverksamhet. Kursen ska även ge 
de studerande grundläggande kunskaper om geotekniska undersökningar, mätnings- och 
utsättningsteknik. Kursen ska ge kunskaper och samverkan med andra installationer. Kur-
sen ska ge översiktliga kunskaper om bergteknik och sprängning. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. Redogöra för grundläggande mätteknik 
2. Redogöra för grundläggande geoteknik och sprägning 
3. Ha förståelse för hur betong även mark samverkar till en konstruktion 
4. Redogöra för samverkan med andra installationer 

Färdigheter 
5. Bedöma risker och föreslå åtgärder på en byggarbetsplats för att reducera dessa 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, muntlig presentation samt genom skrift-
lig tentamen.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:   

Kursens mål 1, 2: skriftlig tentamen. 

Kursens mål 3, 4, 5: inlämningsuppgift och muntlig redogörelse. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 
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Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande ha genomfört kursen och nått 
alla kursens mål, samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Byggfysik 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  50 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Building physics 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Behörighet till program 

1 Innehåll 
Kursen innefattar områdena fysik, ritningslära, konstruktion, hållfasthetslära samt fukt-
säkerhet. Kursen ska ge kunskaper om olika materials förmågor och egenskaper, samt 
hur dessa påverkas utifrån yttre faktorer. Genom kursen får den studerande kunskaper 
om de tekniska ställningstaganden som behöver göras under planeringsstadiet av ett 
byggprojekt. Kursen innehåller även grundläggande ritningslära. Den studerande ska 
efter avslutad kurs ha kunskaper om och grundläggande färdigheter att genomföra be-
räkningar som krävs för att kunna göra tekniska ställningstaganden och motivera val av 
konstruktion.  

Kursen ska vidare ge den studerande kunskaper om fukt i byggnader och byggkon-
struktioner samt ge kunskap om riskkonstruktioner. Kursen ska ge kunskap om fuktsä-
kerhetsbeskrivning samt vilka åtgärder som krävs av olika aktörer för att inte riskera 
oönskade konsekvenser av fukt vid byggnation. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. beskriva grundläggande begrepp inom byggnadsfysiken 
2. förklara begrepp inom byggnadsmekanik och hållfasthetslära 
3. använda lämpliga modeller och vara medveten om olika antaganden i samband 

med beräkningar av mekaniska strukturer 
4. använda samband och principer inom byggnadsmekanik/hållfasthetslära för att  

beräkna och presentera lösningar till problem inom konstruktion 
5. ge exempel på och beskriva vanliga byggnadsmaterial utifrån egenskaper, an-

vändningsområde, tillverkning och beständighet 
6. beskriva byggregler avseende energihushållning, fuktskydd, ljudisolering och 

brandskydd 
7. förklara hur fukt och värme transporteras 
8. grundläggande ritningslära 

Färdigheter 
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9. genomföra beräkningar för att kunna göra tekniska ställningstaganden och mo-
tivera val av konstruktion 

10. göra tekniska ställningstaganden under planeringsstadiet av ett bygg-
/anläggningsprojekt 

11. upprätta samt läsa och förstå ritningar 
12. utföra beräkningar för fukt i luft och i material samt värme- och fukttransport 
13. ställa krav på fuktsäkerhet i byggprojekt 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift, muntlig redovisning och skriftlig tenta-
men.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12: skriftlig tentamen. 

Kursens mål 5, 6, 8, 10, 11, 13: inlämningsuppgift, muntlig redovisning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Byggprocessen 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  25 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  The building process 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Behörighet till program 

1 Innehåll 
Kursen ska ge den studerande kunskap om och förståelse för byggprocessen från plane-
ring till slutförande. Kursen ska ge kunskap om ett byggprojekts organisation, projektets 
olika faser, ansvarsfördelning och hur olika aktörer interagerar. Kursen ger även känne-
dom om de lagar och bestämmelser som påverkar byggprocessen samt olika entrepre-
nad- och ersättningsformer. Kursen behandlar även vanligt förekommande branschspe-
cifika beteckningar och begrepp. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. redogöra för och beskriva byggprocessens olika delar, 
2. beskriva de olika rollerna och deras begränsningar och ansvar i byggprocessen, 
3. redogöra för och beskriva olika typer av entreprenad- och ersättningsformer, 
4. beskriva lagar och bestämmelser som påverkar parterna i byggprocessen. 

Färdigheter 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2, 3, 4: inlämningsuppgift och muntlig redogörelse. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  
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4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
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Kursplan 

Digitalisering i byggbranschen 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  20 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Digitalization in the building trade 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Byggprocessen 

1 Innehåll 
Kursen ger kunskaper om digitaliseringens möjligheter inom byggbranschen. Kursen ska 
ge de studerande kunskap om samt öka medvetenheten om hur digitala arbetssätt kan 
möjliggöra ökad produktivitet och sänkta kostnader. I kursen behandlas strategier för di-
gitalisering och vikten av tydliga planer för implementering och hur digitaliseringen 
skapar nya möjligheter för affärsutveckling. Kursen behandlar BIM (digitala byggnadsin-
formationsmodeller) och BIM-modellering. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. beskriva strategier för digitalisering 
2. förklara hur digitalisering kan användas som ett verktyg för affärsutveckling 
3. beskriva digitala modeller 

Färdigheter 
4. se digitalisering som en metod för ökad produktivitet 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2, 3, 4: inlämningsuppgifter och muntlig redovisning  

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  
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4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Examensarbete 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  30 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Diploma project 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Lärande i arbete 2 

1 Innehåll 
Självständigt projekt i samarbete med företag i branschen. Den studerande ska under 
kursen fördjupa sig inom ett för utbildningen relevant område. Examensarbete kan vara 
kopplat till LIA-platsens verksamhet.  

Examensarbetet ska bestå i att självständigt slutföra ett förelagt projekt eller avgränsat 
delprojekt inom yrkesområdet. Den studerande ska efter examensarbetet kunna ansvara 
för analys, problemformulering, lösning, dokumentation och kommunikation. Delar av 
dokumentationen och kommunikationen ska utföras på engelska. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 

Färdigheter 
1. planera för hållbart byggande 
2. kommunicera åtaganden och lösningar i yrkesrollen på såväl svenska som eng-

elska 

Kompetenser 
3. fungera i en ledande roll i et bygg- eller anläggningsprojekt 
4. arbeta för kvalitetssäkring av bygg-/anläggningsprocessen 
5. planera och genomföra nödvändiga beräkningar och ställningstaganden inom ra-

men för ett projekt 
6. självständigt genomföra ett projekt i rollen som bygg- och anläggningsledare 
7. genomdriva projekt inom givna tids- och budgetramar. 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig redo-
visning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  
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Kursens mål 1, 2: inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Kursens mål 3, 4, 5, 6, 7: individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig redo-
visning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag 
• utfört alla kompetenserna som kursen har som mål med gott resultat. 
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Kursplan 

Hållbarhet i byggbranschen 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  30 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Sustainability in the building trade 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Behörighet till program 

1 Innehåll 
Kursen ska ge de studerande kunskaper om social hållbarhet vid samhällsplanering och 
förhållandet med byggd miljö och de som bor och verkar där med fokus på trygghet, till-
gänglighet och delaktighet.  

Kursen ska ge de studerande kunskaper om hållbar och energieffektiv byggnation. Kursen 
tar upp ekonomisk hållbarhet och hållbar stadsplanering, som livscykelanalyser och 
livscykelkostnader, ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi. Kursen ger även kunskaper 
om energieffektivisering, energiproduktion och inomhusmiljö; hur man tekniskt optime-
rar en byggnad för en så liten miljöpåverkan under brukarskedet som möjligt, exempelvis 
genom att minska uppvärmnings- och nedkylningsbehov och genom att producera egen 
energi. Kursen ska ge kunskap om hållbarhetskrav och miljömål på olika nivåer. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. redogöra för social hållbarhet med fokus på trygghet, tillgänglighet och delaktig-

het i boendemiljön 
2. redogöra för faktorer som bidrar till energieffektiv byggnation 

Färdigheter 
3. identifiera och analysera enklare byggnadsfysikaliska problem och bedöma en 

byggnads besparingspotential och energiförluster 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1,2 3: inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 
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Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Juridik i byggbranschen 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  25 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Law in the building trade 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Byggprocessen 

1 Innehåll 
Kursen ska ge kunskaper om avtalsfrågor, lagar och bestämmelser som rör bygg- och an-
läggningsområdet såsom allmän avtalsrätt, indelningen i tvingande resp. dispositiv rätt, 
Plan- och bygglagen (BPL), BBR (Boverkets byggregler), Konsumenttjänstlagen, Lagen om 
offentlig upphandling et cetera. Vidare behandlas entreprenadjuridik, inkluderat regel-
verk för nyproduktion, samt upphandling, markexploatering och stadsplanering. Kursen 
ska även ge den studerande kunskaper om AMA, Allmän Material och Arbetsbeskrivning. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. branschspecifika lagar, avtal, regler och bestämmelser 

Färdigheter 
2. tillämpa grundläggande bygg- och entreprenadjuridik 
3. tillämpa och tolka AMA 
4. planera den dagliga verksamheten i ett byggprojekt utifrån gällande regel och 

ramverk 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1: skriftlig tentamen  

Kursens mål 2, 3, 4: inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 
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Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Ledarskap 1 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  20 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Leadership 1 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Behörighet till program 

1 Innehåll 
Kursen ska ge kunskap om metoder för ledarskap och beslutsfattande samt modeller 
för projekt- och arbetsledning. Den studerande ska genom kursen få förståelse för leda-
rens roll i byggprocessen. Kursen tar upp vanliga organisationstyper och yrkesroller 
inom byggnadsentreprenad, jämställdhet och mångfald, medarbetarskap, projekt- och 
arbetsledning. Kursen ger kunskap om kvalitetssystem och verktyg som LEAN-metodik. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. förstå ledarens roll i processen på en byggarbetsplats 
2. ha kunskap och verktyg för att leda en grupp 

Färdigheter 
3. tillämpa tekniker och metoder för att fungera i sin roll som byggledare  
4. tillämpa kvalitetssystem  
5. leda mindre grupper samt hantera förekommande situationer 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntliga redovisning. 

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2: inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Kursens mål 3, 4, 5: praktisk övning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 
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Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Ledarskap 2 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  20 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Leadership 2 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Ledarskap 1 

1 Innehåll 
Kursen ska ge kunskaper inom områdena arbetsrätt, konflikthantering och kommunikat-
ion. Kursen ger den studerande verktyg för att kunna reflektera över sin egen ledarstil. 
Kursen ger även förståelse för de kritiska situationer som en ledare måste hantera. Vidare 
ger kursen fördjupade kunskaper i kommunikation och dess möjligheter och fallgropar. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. redogöra för möjligheter, svårigheter och utmaningar vid kommunikation 

Färdigheter 
2. hantera och förebygga kris- och konfliktsituationer 
3. genomföra svåra samtal och ge feedback 
4. leda mindre grupper och hantera förekommande situationer 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom skriftlig rapport och muntliga presentationer samt genom 
praktisk övning. Rapporten innefattar att de studerande i grupp korrekturläser varandras 
rapporter, s.k. kamraträttning (Peer-Review).  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1: skriftlig rapport och muntlig presentation. 

Kursens mål 2, 3, 4: praktisk övning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  
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Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Lärande i arbete 1 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  25 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Learning at work 1 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Byggprocessen 

1 Innehåll 
Lärande i arbete med fokus på introduktion i en byggleda-
res/projektledares/arbetsledares vardagliga arbetsuppgifter.  

Under LIA 1 ska den studerande under handledning och till viss del självständigt hantera 
arbetsuppgifter, frågeställningar och utmaningar i det dagliga arbetet. Man ska ta del 
av företagets kultur och få en tydlig bild av vad som förväntas i yrket samt hur samspe-
let på en arbetsplats fungerar. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 

Färdigheter 

Kompetenser 
1. fungera i en ledande roll i ett bygg- eller anläggningsprojekt 
2. arbeta för kvalitetssäkring av bygg-/anläggningsprocessen. 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig re-
dovisning. 

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2: individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  



   

Lärande i arbete 1 2 2020-06-11 

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• utfört alla kompetenserna som kursen har som mål med gott resultat. 
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Kursplan 

Lärande i arbete 2 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  30 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Learning at work 2 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Lärande i arbete 1 

1 Innehåll 
Kursen ska ge den studerande möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper 
som den erhållit tidigare under utbildningen. Målet med kursen är att den studerande 
tillägnar sig praktiska färdigheter inom bygg- och anläggningsledning för att självstän-
digt kunna utföra kvalificerade uppgifter med hjälp av relevanta arbetsmetoder och 
verktyg.  

Under LlA 2 ska den studerande kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter och 
verka yrkesmässigt som medarbetare på en arbetsplats, i den yrkesrollen utbildningen 
leder till. Specifikt ingår moment som arbetsledning, projektering och byggproduktion. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 

Färdigheter 

Kompetenser 
1. fungera i en ledande roll i ett bygg- eller anläggningsprojekt 
2. arbeta för kvalitetssäkring av bygg-/anläggningsprocessen. 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig re-
dovisning. 

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1,2: individuell handledning, inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 
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Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• utfört alla kompetenserna som kursen har som mål med gott resultat. 
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Kursplan 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  25 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Quality, environment and work environment. 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan fö-

rekomma. 
Förkunskapskrav:  Byggprocessen 

1 Innehåll 
Kursen ger kunskaper inom områdena kvalitets- miljö- och arbetsmiljöstyrning samt 
byggarbetsmiljösamordning.  

KMA - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning. Kursen ska ge kunskaper och verktyg och 
ett strukturerat arbetssätt i verksamheten för kvalitet, miljö och säker arbetsmiljö. Kur-
sen ska ge kunskap om olika ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning, 
dess uppbyggnad samt innehåll och tillämpning. Kursen ger inblick i gällande ISO-stan-
darder: ISO 9000 och ISO 14000, samt kunskaper om ett processinriktat arbetssätt för 
kvalitetsuppföljning i ett ständigt förbättringsarbete.  

BAM - Byggarbetsmiljösamordning. Kursen ger kunskap i arbetsmiljöfrågor från planering 
till färdigställande av ett byggprojekt. Kursen behandlar lagar och myndighetsföreskrifter, 
internkontroll/systemtillsyn, människan och arbete, arbetsmiljöarbete i praktiken, ar-
betsmiljöekonomi samt anpassning/rehabilitering. Vidare ger kursen teoretisk kunskap 
om och praktisk hantering av gällande regelverk; Arbetsmiljölagen samt Bygg- och an-
läggningsföreskriften 1999:3. I kursen behandlas även ansvarsfördelning byggherre - upp-
dragstagare. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. Redogöra för innehållet i relevant miljö- och arbetsmiljölagstiftning 
2. Redogöra för principer bakom kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 
3. Redogöra för principer bakom miljöledningssystem enligt ISO 14001 

Färdigheter 
4. Planera arbete utifrån ett kvalitetsledningssystem 
5. Tillämpa relevant miljölagstiftning 
6. Kunna upprätta en enklare arbetsmiljöplan 

Kompetenser 
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3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet 
av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2, 3, 4, 5, 6: inlämningsuppgift och muntlig redovisning. 

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller komplet-
teringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kun-
skapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke Godkänt 
(IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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Kursplan 

Produktionsekonomi 1 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  35 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Production and operations management 1 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Byggprocessen 

1 Innehåll 
Kursen ska ge kunskaper om produktionsplanering, tidsplanering samt installations-
samordning. Kursen ska ge kunskaper om hur ett byggprojekt genomförs på bästa sätt 
genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Genom kursen får de studerande kun-
skap om modeller för tids- och produktionsplanering. Kursens mål är att de studerande 
ska kunna upprätta detaljerad tids- och produktionsplanering för mindre byggprojekt 
samt att de ska ha god förståelse för betydelsen av noggrann planering för att nå pro-
jektens mål.  

Kursen ger kunskaper för att kunna förstå vikten av samverkan mellan installationsent-
reprenader. Kursen ger även grundkunskap om vilka moment som bör uppmärksam-
mas i en entreprenad med avseende på samordning av installatörernas produktion. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 

Färdigheter 
1. upprätta en produktionstidplan 
2. redogöra för strategier för att driva ett byggprojekt mot uppsatta mål genom 

effektiv ledning och produktionsstyrning 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2: inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 
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Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  

4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag 



   

Produktionsekonomi 2 1 2020-06-11 

Kursplan 

Produktionsekonomi 2 

Utbildning och omfång:  Bygg- och anläggningsledare, utbnr YH01106, omg 1 
Kursens omfattning:  30 yrkeshögskolepoäng 
Engelsk översättning:  Production and operations management 2 
Beslutad av ledningsgrupp:  2020-06-11 
Version:  1 
Valbar kurs:  Nej 
Språk:  Kursens ges på svenska. Kurslitteratur på engelska kan 

förekomma 
Förkunskapskrav:  Produktionsekonomi 1 

1 Innehåll 
Kursen ger kunskaper om kalkylering, anbud och budget. Den studerande ska under 
kursen få insikt i hur ett anbudsförfarande går till samt kunskaper om framtagande av 
kalkyl och budget. Kursen ger även kunskap i att kunna formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom byggsektorn. 

2 Kursens mål  
Efter kursen ska den studerande kunna: 

Kunskaper 
1. förstå det ekonomiska flödet i ett byggprojekt 

Färdigheter 
2. genomföra produktionskalkyler 
3. förstå anbudsförfarandet 
4. kunna tillämpa kunskaper för att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål 

Kompetenser 

3 Kontroll av kunskaper, färdigheter och kompetenser 
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resulta-
tet av följande kunskapskontroller:  

Kursens mål 1, 2, 3, 4: inlämningsuppgift och muntlig redovisning.  

Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontroller göras. 

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt ytterligare två omprov eller kom-
pletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från 
kunskapskontroll enligt anordnares anvisningar (ex sjukintyg) ersätts tillfället.  

Kursbetyget basers på en sammanvägning av samtliga bedömningsunderlag.  
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4 Principer för betygssättning 
Den studerandes prestation betygssätts efter genomförs kurs med betygen Icke God-
känt (IG), Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

4.1 Icke Godkänt (IG) 
För att få betyget ska den studerande ha genomfört kursen utan att nå alla kursens 
mål. 

4.2 Godkänt (G) 
För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla 
kursens mål. 

4.3 Väl Godkänt (VG) 
För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande dels ha genomfört kursen och 
nått alla kursens mål samt att: 

• redogjort utförligt för all kursens kunskapsmål 
• utfört alla färdigheter som kursen har som mål med mycket gott handlag. 
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