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Grundnivå U G# Teknisk akustik Övriga tekniska ämnen

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval

Examinator
Örjan Johansson

Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att ge studenten möjlighet att tillgodogöra sig grundläggande kunskap om ljud, 
vibrationer, termisk komfort, ljus samt elektromagnetiska fält med avseende på människans fysiologi och psykologi, 
samt att öva sin förmåga att tillämpa dessa kunskaper och metodik vid kartläggning och utveckling av hållbara 
arbetsmiljöer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Visa grundläggande kunskap om ljud och vibrationers inverkan på människor och kommunikation ur ett 
fysiologiskt och psykologiskt perspektiv

•

Visa förståelse för grundläggande akustik och de förhållanden som styr ljud och vibrationers alstring, 
överföring och avstrålning

•

Demonstrera förmåga att inhämta kännedom om och tillämpa metoder för mätning och reduktion av ljud och 
vibrationer i arbetsmiljön

•

Kännedom om de regelverk, normer, riktvärden och klassificeringar för ljud och vibrationer i arbetsmiljön•
Visa grundläggande förståelse för faktorer som påverkar ventilation och termiskt klimat•
Visa grundläggande kunskap om synergonomi och belysningskrav•
Demonstrera kännedom om elektromagnetiska fält och joniserande strålning i relation till riskfaktorer och 
regelverk

•
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Kursinnehåll
 Kursen innehåller ett brett spektra av olika fysikaliska faktorer som påverkar människans hälsa och prestation i 
arbete.

Vågutbredning, nivåbegrepp, ljudalstring, ljudkarakteristik, riktningskarakteristik och ljudeffekt.•
Örats anatomi och fysiologi samt hörselns psykoakustik, bullerstörning, hörselskador, tal och kommunikation.•
Helkropps- och hand-arm vibrationer. Tactil information samt metoder för vibrationsisolering.•
Metodik vid ljud- och vibrationsmätning, mikrofoner, accelerometrar, filter, integrerande ljudnivå mätare, 
oktav- ters- och smalbandsanalys.

•

Metoder för beräkning av ljudnivå- och ljudutbredning i rum samt effekter av efterklangstid, absorption, 
diffusion och ljudisolering.

•

Kunskap om krav och åtgärder gällande ventilation och termisk komfort.•
Grundläggande teori om synergonomi och belysning samt gällande regelverk.•
Elektromagnetiska fält och joniserande strålning, teori samt kravställning och regelverk.•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen kommer att genomföras genom kunskapsquizar där kursdeltagaren får visa grundläggande kunskap i 
kursens ingående områden samt laborationer där deltagarna får öva och demonstrera praktisk kunskap och 
förståelse. Vidare kommer seminarium samt ett individuellt arbete genomföras där kursdeltagaren får demonstrera 
förståelse och förmåga att tillämpa kursens teman för kartläggning och utveckling av en egen vald arbetsmiljö. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom kunskapsquizar och laborationer samt redovisning av en individuellt genomförd 
kartläggning och analys av fysikaliska faktorer i en egen utvald arbetsmiljö. Redovisning sker genom skriftliga 
inlämningar och vid ett muntlig avslutande obligatoriskt seminarium.

Övrigt
Kursen ges av ETKS, Arbetsvetenskap LTU och ingår i utbildningen Arbetsmiljötekniker 60 hp. Utbildning är en 
samverkan mellan LTU och LKAB för anställda inom gruvsektorn.

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Bohgard, M. (red.) (2015). Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent 
Kurslitteraturen finns även tillgänglig som mooc på: http://lms.onhumanterms.org 
 
Övrig litteratur kan tillkomma vid kursens start men tillhandahålls då av LTU.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
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Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Laboration U G# 1,5 Obligatorisk H22

0002 Quiz U G# 4 Obligatorisk H22

0003 Individuell analysuppgift U G# 2,5 Obligatorisk H22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-
06-22
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