
Matematik - Kursbeskrivningar 

Hösten 2017: 

Matriser (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Att lära deltagarna grundläggande matrisoperationer och ge 

teknisk färdighet vid räkning med matriser samt introducera grundbegreppen i linjär algebra. 

Vektorrum, egenvärden och egenvektorer, ortogonala projektioner samt diagonalisering.   

Lärandemål: Efter genomgången kurs bör deltagaren behärska och kunna använda kursens 

många grundläggande definitioner, samt använda de i kursen införda bevismetoderna och 

kunna tillämpa kursens tekniker och teori på problemlösning.   

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med inbandade föreläsningar och inlämningsuppgifter 

(räkneövningar) med handledning  

Examinationsformer : tentamen  

Litteratur : Kompendiet "Matriser" av Ingmar Björkfelt och Sten Bjon som finns att ladda 

ned på kurssidan. 

  

De övriga grundstudiekurserna som erbjuds genom kvotplatser dagtid: 

Ingenjörsmatematik I (5 sp) 

Innehåll: Gränsvärden, kontinuitet, enkla transcendenta funktioner, derivering och 

integrering i en dimension med tillämpningar samt numerisk integrering. Som 

beräkningsverktyg introduceras programpaketet Octave. 

Lärandemål :  Efter genomgången kurs skall deltagarna behärska  

- sambandet mellan kontinuitet och deriverbarhet  

- de vanligaste metoderna för derivering och integrering av elementära och transcendenta 

funktioner  

- enkla tillämpningar av derivering och integrering i en dimension som t.ex. lösning av 

extremvärdesproblem  

- beräkning av areor, tyngdpunkter och volymer med integrering  

- trapetsregeln och Simpsons formel med tillhörande felanalys  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med inbandade föreläsningar och inlämningsuppgifter 

(räkneövningar) med handledning  

Examinationsformer : godkända räkneuppgifter, tentamen  

Litteratur : material på nätet, kompendium 

  

Algebra (5 sp) 

Målsättningar och innehåll: Att lära deltagarna elementära matematiska grundbegrepp jämte 

den matematiska logikens grunder. Logik och mängdlära, matematisk induktion, funktioner 



och relationer, ekvivalens- och ordningsrelationer, matrisalgebra och ekvationslösning med 

matriser. 

Lärandemål :  Efter genomgången kurs bör deltagaren behärska och kunna använda kursens 

många grundläggande definitioner, kunna använda de i kursen införda bevismetoderna för att 

visa kursens centrala formler, samt kunna tillämpa kursens tekniker och teori på 

problemlösning.  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med inbandade föreläsningar och inlämningsuppgifter 

(räkneövningar) med näthandledning  

Examinationsformer : godkända räkneuppgifter, tentamen  

Litteratur : material på nätet, kompendium 

  

Sannolikhetslära och statistik (5 sp) 

Innehåll: Kursen ger grundkunskaper i sannolikhetslära och matematisk statistik, som behövs 

för studierna och arbetslivet. Kursen skall ge grunderna utan strikta matematiska bevis eller 

härledningar; övningsuppgifterna fokuserar på tillämpningar inom teknik.  

Kursen innehåller klassisk sannolikhetsteori, stokastiska variabler, linjära funktioner av 

stokastiska variabler, punktskattning och intervallskattning, hypotesprövning och linjär 

regressionsanalys i matrisformuleringen. 

Lärandemål :   Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna  

- modellera enkla slumpprocesser på basen av typexempel och beräkna sannolikheter för 

dessa  

- skatta väntevärde och varians på basen av stickprov  

- utföra hypotesprövning rörande väntevärde och varians på basen av stickprov.  

- göra linjär minstakvadratanpassning för små exempel med räknare eller Octave/Matlab  

Undervisningsformer : nätbaserad kurs med föreläsningar över nätet med 

inlämningsuppgifter (räkneövningar)  

Examinationsformer : godkända räkneuppgifter, tentamen  

Litteratur : material på nätet, kompendium 

Våren 2017: 

Solvensanalys /Solvency Analysis (5 credits/sp)   

 

The emphasis of the course will be on the modeling and estimation of an Insurance 

Company's solvency. Different types of risk and their effect on the Company's solvency will 

be discussed. The course will start with a review of some of the central mathematical and 

statistical terms needed. For example Risk Measures, Value at Risk, Geometrical Brownian 

Motion, Itô´s formula, Derivatives.  

 

Target group: We recommend the course for all those interested in the Insurance World. The 

course should be of great use for those who aim for the SHV/SGF Actuarial Exam. 



Prerequisite: Probability Theory, Cum Laude in Mathematics or similar  

 

Form of teaching: Lectures, exercises, home work  

 

Form of assessment: written examination, bonus for exercises 

Kursen ger kännedom om hur försäkringsbolagens solvens modelleras och estimeras. Kursen 

behandlar modellering av solvens samt olika typer av risk och hur de påverkar 

försäkringsbolagen. Kursen börjar med en genomgång av några centrala matematiska och 

statistiska begrepp som till exempel: riskmått, value at risk, geometrisk brownsk rörelse, Itô´s 

formel, finansiella derivat.  

Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.  

Förkunskaper: Sannolikhetslära, differential- och integralkalkyl och viss kunskap om 

stokastiska processer. 

 


