
KURSPLAN

Kurskod: ELF310

Elmaskinsdesign för fordon II, 2,5 hp
Design of Electrical Machines for Vehicle II, 2,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-02-25
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: V22
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa:
• fördjupad kunskap inom elfordonstillämpningar.

Färdigheter och förmåga
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa förmåga att:
• självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med 

adekvata metoder genomföra projektet inom givna tidsramar.
• integrera kunskaper från elektroområdet för elfordonstillämpningar samt analysera, 

bedöma och hantera olika frågeställningar även med begränsad information.
• muntligt redogöra för och diskutera projektarbetes genomförande och dess 

slutsatser.
• kunna författa en akademisk rapport och hantera referering enligt ett standardiserat 

referenssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomförd kurs kunna visa förmåga att:
• bedöma behov av, söka och göra urval, kritiskt granska och värdera teknisk 

information och forskningsresultat samt bedöma relevanta etiska aspekter kring 
elfordon.

• inhämta kunskap från närliggande fackområden av betydelse för projektet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
EMA102-Elmaskiner och
ELF300-Elmaskinsdesign för fordon I eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig inlämningsuppgift. Individuell muntlig redovisning med opponering.

Kursens innehåll
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Genom ett självständigt arbete som summeras i en inlämningsuppgift får studenten en 
fördjupad kunskap inom ett specifik område kopplat till elektriska motorer anpassade för 
fordon. Genom arbetet får studenten även kunskap och erfarenhet av att söka egen litteratur, 
kritiskt granska referenser, planera och strukturera upp arbetet samt förbereda en muntlig 
presentation.

Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Elektroteknik
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