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Kursnamn Installation av båtsystem 

YH-poäng 25 

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 

I denna kurs lär sig den studerande bland annat att på ett självständigt sätt kunna genomföra och 

planera installationer av olika förekommande system ombord enligt rekommendationer från 

tillverkarna och gällande myndighetskrav. 

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 Branschrelevanta lagar Kan översiktligt redogöra för 
branschrelevanta lagar 

 

Kunskap Regelmässiga 
installationer samt 
arbetsplaneringar 

Kan översiktligt redogöra för 
regelmässiga installationer samt 
arbetsplaneringar 

 

Färdighet Kunna utföra 
installationsarbeten och 
söka information om 
tillverkarnas och 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, utföra 
installationsarbeten och söka 
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Typ Innehåll Mål (G-nivå) VG-nivå 

myndigheternas 
rekommendationer och 
regler 

information om tillverkarnas och 
myndigheternas 
rekommendationer och regler 

Färdighet På ett säkert sätt 
installera olika 
båtsystem 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, på ett säkert sätt 
installera olika båtsystem 

 

Färdighet På ett säkert sätt 
felsöka, underhålla och 
reparera olika båtsystem 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, på ett säkert sätt 
felsöka, underhålla och reparera 
olika båtsystem 

 

Färdighet Beräkna material och 
tidsåtgång för 
installation, underhåll 
och reparation av olika 
båtsystem 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, beräkna material och 
tidsåtgång för installation, 
underhåll och reparation av 
olika båtsystem 

 

Färdighet Identifiera eventuella 
risker i arbeten som ska 
utföras 

Kan med viss säkerhet, dvs. 
utan allvarliga brister eller 
missar, identifiera eventuella 
risker i arbeten som ska utföras 

 

Kompetens Ge rekommendationer 
till kunder och skapa 
rutiner för egen kontroll 

Kan med tillfredställande 
resultat ge rekommendationer 
till kunder och skapa rutiner för 
egen kontroll 

 

Kompetens Behärska båtens olika 
system och hur 
systemen installeras 

Kan med tillfredställande 
resultat behärska båtens olika 
system och hur systemen 
installeras 

 

Principer för betygssättning 

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

Godkänt (G) eller Väl Godkänt (VG). 
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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: 

● Inlämningsuppgift 

● Tentamen 

● Praktiskt prov 

● 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. 


