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1 Kursens benämning, omfattning och nivå
Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns
Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella
verktyg A1N och omfattar 6 högskolepoäng. Kursen
tillhör avancerad nivå och har fördjupningsnivå A1N.

2 Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• identifiera styrkor och begränsningar med
människa-robotsamarbete,

• redogöra för relevanta säkerhet- och ergonomia-
spekter med människa-robotsamarbete,

• identifiera industriella tillämpningsområden
och med virtuella verktyg: planera, utforma
och utvärdera produktionsceller för människa-
robotsamarbete,

• reflektera kring etiska aspekter och håll-
bar utveckling inom området människa-
robotsamarbete,

• visa prov på förståelse för praktiskt arbete med
kollaborativa robotar och teknisk utrustning.

3 Innehåll
Kursens är centrerad kring hur man med hjälp av virtu-
ella verktyg kan skapa industriella robotapplikationer
där människa och robot delar arbetsområde och/eller
arbetsuppgifter utan fysiskt avgränsande skyddsbar-
riärer. Ytterligare introduceras klassificering av nivåer
av människa-robotsamarbete, säkerhetsaspekter samt

analysverktyg, exempelvis ergonomi- och kollisionsa-
nalys. Kursen involverar arbete med virtuella simule-
ringsmjukvaror, samt praktiskt arbete i fysiska miljö-
er. I laborationsuppgifterna får deltagarna möta olika
problemscenarier i virtuella simuleringsmiljöer och
arbeta fram potentiella lösningsförslag med motive-
ringar. Projektuppgiften involverar att identifiera egna
problemscenarier, utveckla och motivera potentiella
lösningar, samt i viss utsträckning implementera lös-
ningarna i praktisk labbmiljö. Projektet avslutas med
en redovisning inför övriga kursdeltagare.

Huvudsakliga målgruppen för kursen är yrkesverk-
samma ingenjörer och tekniker i tillverkande industrin.

4 Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier,
diskussioner och obligatoriska laborationer.

Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning
på engelska kan förekomma.

5 Examination
Kursen bedöms med betygen G (Godkänd) eller U
(Underkänd).

Poängregistrering av examinationen:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Laborationsuppgifter 3 hp G/U

Projektredovisning1 3 hp G/U

1 Bestämmer kursens slutbetyg.



Studenter med varaktig funktionsnedsättning som har
fått beslut om särskilt pedagogiskt stöd kan erbjudas
anpassad eller alternativ examination.

6 Behörighet
För att vara behörig till kursen krävs en examen på
grundnivå inom integrerad produktutveckling, pro-
duktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller
informationsteknologi eller motsvarande omfattande
minst 180 hp, samt minst 12 månaders dokumenterad
yrkeserfarenhet från relevant område.

Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Svenska
3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B (eller mot-
svarande). Motsvarande kunskaper i engelska visas
normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till
exempel IELTS eller TOEFL

Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om
att bli bedömd på reell kompetens.

7 Ämne, huvudområde och utbildningsområde
Kursen tillhör ämnet virtuell produktframtagning. Kur-
sen ingår i huvudområdet virtuell produktframtagning
vid Högskolan i Skövde. Kursens utbildningsområde
är teknik.

Varje kurs vid Högskolan i Skövde tillhör ett äm-
ne. Ämnesindelningen används bland annat för upp-
följning och kvalitetssäkring. Ett huvudområde är ett
område inom vilket en examen kan utfärdas. Utbild-
ningsområde är en indelningsgrund som används för
regeringens tilldelning av resurser för utbildning på

grundnivå och avancerad nivå.

8 Inrättande av kurs och fastställande av kurs-
plan

Kursen är inrättad av utbildningskommittén för in-
genjörsvetenskap 2019-10-07. Denna kursplan är fast-
ställd av utbildningskommittén för informationstekno-
logi 2019-10-07. Kursplanen gäller från 2020-01-01.

9 Överlappning med annan kurs
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars in-
nehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet
i denna kurs.

10 Övrigt
Ytterligare information lämnas om kursen på Hög-
skolans utbildningssidor på webben inför respektive
kurstillfälle.

Nationella och lokala styrdokument för Högskolans
verksamhet finns tillgängliga på Högskolans webb-
plats.

Efter kursen sker en uppföljning av utbildningen. Upp-
följningens främsta syfte är att bidra till förbättring av
kursen. Studenternas erfarenheter och synpunkter är
ett av underlagen för uppföljningen och inhämtas med
hjälp av kursvärdering. Studenterna ska informeras om
resultatet av uppföljningen och eventuella beslut om
åtgärder.

11 Kurslitteratur och övriga läromedel
Relevant studiematerial kommer att tillhandahållas un-
der kursen.


