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Om utbildningen 

Utbildningen är framtagen i samverkan 
med arbetslivet och ger dig en unik 
kompetensprofil inom 
bergmaterialområdet med inriktning mot 
produktion av bergmaterial för 
ballaständamål och anrikningsteknologi. 
Utbildningen kombinerar teori med 
praktik (LIA-lärande i arbete). 

Distansstudier 
För att läsa utbildningen behöver den 
studerande ha tillgång till en dator med 
fast internetuppkoppling, ett bra headset 
och webkamera. Du väljer själv om du vill 
läsa utbildningen via ett av våra egna 
lärcentra (Gällivare, Kiruna, Jokkmokk 
och Pajala), ett lärcentra i ditt närområde 
eller hemifrån. Ca:16tim/vecka är det 
schemalagda lektioner, övrig tid är egen 
studietid. Studietakten är 100%/heltid. 
Utbildningen är CSN-berättigad. 
 
Obligatoriska sammankomster 
Utbildningen har 2-3 obligatoriska 
sammankomster per termin vilka kan 
förläggas på olika orter i landet. Under 
de obligatoriska sammankomsterna 
samlas alla studerande för att t.ex. 
genomföra gemensamma övningar, 
laborationer, studiebesök och 
exkursioner. Kostnader för resa och logi i 
samband med de obligatoriska 
sammankomsterna står de studerande 
själva för. 
 
Yrkesroller 
Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta 
inom följande yrkesroller: 
Bergmaterialingenjör, Arbetsledare inom 
bergmaterial- och gruvindustri, 
Processoperatör inom kross-, asfalt-, 
betongproduktion och malmförädling, 
Laboratorietekniker inom asfalt-, ballast-, 
betong- och processlaboratorium, 
Kvalitetstekniker inom gruva/metallurgi 
samt Konsult inom bergmaterial- och 
miljöområdet. 

 
Kurser som ingår i utbildningen 
5 poäng motsvarar 1 veckas 
heltidsstudier: 

• Arbetsmiljö och säkerhet, 15 p 

• Bergmaterial, 40 p 

• Bergmaterialteknologi, 40 p 

• Ekonomi & entreprenadjuridik, 15 p 

• Examensarbete, 20 p 

• Ledarskap, 15 p 

• LIA 1, 40 p 

• LIA 2, 60 p 

• Malmgeologi, 20 p 

• Mineral- och anrikningsteknik, 40 p 

• Processteknisk styrning och 
reglering, 20 p 

• Tillämpad naturvetenskap, 40 p 

• Täkt-, gruva och miljö, 20 p 

• Underhållsteknik, 15 p 

 
För att söka till utbildningen ska du ha:  
Grundläggande behörighet för 
yrkeshögskolestudier samt för särskild 
behörighet krävs betyg E/G/3 i följande 
kurser: 
- Nk1a1 (eller motsvarande) eller Kemi 1 
och Fysik 1a (eller motsvarande. 
- Matematik 2, 100p. 
 
Behörighetskomplettering 
Kontakta studie-och yrkesvägledare vid 
vuxenutbildningen på din ort. 
 
Samverkan med arbetslivet 
Utbildningen är framtagen i samverkan 
med arbetslivet och Storumans 
kommun/lärcentrum som under åren 
2014-2017 genomfört YH- utbildningen 
Bergmaterialingenjör.  
Några av företagen som ingår i 
utbildningens ledningsgrupp och/eller 
erbjuder LIA platser är: BDX, Boliden 
Mineral AB, Envix Nord AB, Forcit 
Sweden AB, SBMI och MinFo, Skanska 
Industrial Solutions AB, Swerock och 
Svevia. 

 

 


