
KURSPLAN

 
 

Bygg och anläggning VFU 
30 högskolepoäng
Civil Engineering, practical studies

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Vår 2019 Lp 4 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2019-01-11

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Bygg och anläggning VFU 30 högskolepoäng
Civil Engineering, practical studies

Grundnivå, Y0007B
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G# Väg- och vattenbyggnad Väg- och vattenbyggnad

Behörighet
Grundläggande behörighet samt 75 hp studier på högskoleexamen bygg & anläggning med hus- eller markprofil.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Jonny Nilimaa

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning kunna: 
 
-beskriva verksamheten och de arbetsuppgifter som utförts vid arbetsplatsen. 
 
-identifiera och redogöra för ett antal problem- och utvecklingsområden inom sitt inriktningsområde som är aktuella 
vid arbetsplatsen. 
 
-beskriva hur utvecklingsarbete sker, t ex hur olika yrkesroller samverkar 
 
-använda och integrera förvärvade kunskaper och färdigheter samt fördjupa dessa inom valda avsnitt, organisera, 
planera, genomföra och följa upp projektarbeten samt redovisa erhållna resultat i form av muntlig föredragning och 
skriftliga rapporter. 
 
-beskriva hur lokalt arbetsmiljöarbete bör bedrivas ute på arbetsplatsen.
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Kursinnehåll
Studenterna skall delta i organisationens (arbetsplatsens) dagliga arbete i en yrkesmässig befattning. 
 
Utöver detta skall två uppgifter genomföras individuellt. Arbetena skall redovisas i form av skriftliga rapporter. 
 
Inlämningsuppgift 1: 
Arbetsmiljö och arbetsmiljöledning. Orientering om de viktigaste lagarna och avtalen inom arbetsmiljöområdet, 
Fysisk och psykisk arbetsmiljö, Lokalt arbetsmiljöarbete. 
 
Inlämningsuppgift 2 (examensarbete): 
Individuellt projekt: Studenten skall, i samråd med handledare, göra en projektbeskrivning, samt behandla och 
genomföra ett projekt inom ett delområde av uybildningen samt presentation av resultat. Projektet bör utgå från 
praktiska erfarenheter vid arbetsplatsen. Det kan röra sig om utveckling av utrustningar, anläggningar eller rutiner 
som studenten arbetar med eller annat beroende på studentens inriktning och arbetsplatsens behov. Stor vikt 
kommer att läggas på problemformulering och planering. Projektet kan vara uppdelat i olika etapper eller 
sammanhängande beroende på projektets art och förutsättningar.

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

Självständigt projektarbete med stöd av handledare/examinator från universitetet samt extern handledare från aktuell 
arbetsplats.

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.

Skriftlig redovisning av genomförd arbetsplatsförlagd utbildning (inlämningsuppgifter).

Övergångsbestämmelser
Y0001B/P0006B

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Projektboken, Marttala Anders; Karlsson Åke, Studentlitteratur AB, ISBN 9144013108 
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, http://www.av.se/webbshop/pdfroot/AFS2001_01.pdf 
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress, http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H351.pdf 
Arbetsmiljöansvar och straffansvar http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H302.pdf

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Sida
Kursplan Bygg och anläggning VFU 30 hp Vår 2019, Lp4 2019-01-11 3 (4)

Utskriftsdatum:  2023-05-24 16:01:25



Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Inlämningsuppgift 1 U G# 5 Obligatorisk H09

0002 Inlämningsuppgift 2 U G# 7,5 Obligatorisk H09

0003 Fullgjord arbetsplatsförlagd 
period

U G# 17,5 Obligatorisk H09

Revidering fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-
01-11

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2009-01-20 att gälla från H09.
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