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Kursnamn Maskinbefäl Klass VIII 

YH-poäng 15 

Utbildningens 
namn & nummer Marintekniker (YH01602) Omgång 2 

Beslutad av 
ledningsgruppen 2022-08-18 Version  

Valbar kurs Nej 

Språk Kursen ges på svenska och delvis engelska 

Förkunskapskrav  

 

Kursbeskrivning 

Denna kurs ger bland annat kunskaper om förbränningsmotorer, elteknisk felsökning samt 

hydraulik med propeller och växlar. Efter avslutad kurs ges möjlighet till certifiering för Maskinbefäl 

Klass VIII. 

Innehåll, kursmål och betygskriterier 

Nedan beskrivs kursens innehåll samt de mål som finns för innehållet (motsvarande betygsnivån 

godkänt för kursen) samt de kriterier som ställs för väl godkänt betyg. 

Typ Innehåll Mål (G-nivå) VG-nivå 

Kunskap Hydraulik med propellrar 
och växlar 

Kan översiktligt redogöra för 
hydraulik med propellrar och 
växlar 

 

Kunskap Hur en motor fungerar 
och hur ett mindre 
fartygs maskineri är 
uppbyggt 

Kan översiktligt redogöra för 
hur en motor fungerar och hur 
ett mindre fartygs maskineri är 
uppbyggt 

 

Kunskap El med likström och 
växelström 

Kan översiktligt redogöra för el 
med likström och växelström 
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Typ Innehåll Mål (G-nivå) VG-nivå 

Kunskap Kolvmotor i diesel- och 
bensinmotorer 

Kan översiktligt redogöra för 
kolvmotor i diesel- och 
bensinmotorer 

 

Färdighet Framföra fartyg 
kommersiellt med en 
motorkapacitet över 405 
kW (552 hk) 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, framföra fartyg 
kommersiellt med en 
motorkapacitet över 405 kW 
(552 hk) 

Istället med säkerhet, 
dvs. utan brister eller 
missar förutom av 
sådan karaktär att de 
knappt märks,  

Kompetens Ha den teoretiska 
kunskapen för att vara  
Maskinbefäl Klass VIII 

Kan med tillfredställande 
resultat ha den teoretiska 
kunskapen för att vara  
Maskinbefäl Klass VIII 

 

Kompetens Yrkesmässigt handha 
yrkes- och fritidsbåtar 

Kan med tillfredställande 
resultat yrkesmässigt handha 
yrkes- och fritidsbåtar 

Kan med mycket gott 
resultat  

Principer för betygssättning 

Den studerandes prestation betygsätts efter genomförd kurs med betygen Icke Godkänt (IG), 

Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 

Kursbetyget baseras på en sammanvägning av samtliga kontroller. 

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

kursens mål på minst en G-nivå enligt tabellen ovan. 

Godkänt (G) För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått 

alla kursens mål med minst G-nivå enligt tabellen ovan. 

Väl Godkänt (VG) För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande ha genomfört kursen 

och nått alla kursens mål med G-nivå enligt tabellen ovan samt VG-nivå på de mål som har den 

nivån. 

Examinationsformer och kunskapskontroller 

Denna kurs använder följande former för kontroll av kursmålen: 
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● Avgiftsfritt teoretiskt prov som motsvarar kunskaperna i en examen för Maskinbefäl klass 

VIII utan möjlighet att söka ut certifikatet.  

Alternativt: teoretiskt prov för en examinator från Chalmers. Examination sker mot en 

avgift och betalas av den studerande vid examinationstillfället. Transportstyrelsen kräver 

att du som använder båt med kapacitet över 405 kW yrkesmässigt har examen för 

Maskinbefäl klass VIII. För att få ut certifikatet hos Transportstyrelsen krävs även ett 

Läkarintyg för Sjöfolk som bekostas av den studerande. 

● Observation i arbete 

 

Vid särskilda behov kan anpassning av kontrollerna göras. 

I syfte att uppnå betyget Godkänt (G) har den studerande efter ordinarie tillfälle rätt till nytt 

examenstillfälle inom tre månader. Ytterligare ett examenstillfälle erbjuds därefter inom ytterligare 

sex månader. Omtentamen kan därefter genomföras vid ordinarie tentamenstillfälle för kommande 

klasser för den som läst kursen tidigare. 

För att kunna erhålla ett examensbevis måste samtliga kurser vara klara och betygsatta senast 6 

månader efter avslutad utbildning. 


