
     
        

 
      

 

 

 
    

             
         

          
               

              
   
             

 
               

               
  

              
            

               
   

 
         

           
         

            
             

         
             
        

            
           

             
 

Kurs-PM för kurskod kursnamn 
Kursomgångsförkortning, årtal, period, program etc. som definierar kursomgången. 

(eventuellt kursens kortbeskrivning från gemensamma kursinformationen) 

Innehåll  och  lärandemål  

Kursinnehåll * 

Lärandemål * 

Kursens pedagogiska upplägg 

(eventuellt från gemensamma kursinformationen) 
Kursupplägg och motivering av upplägget. Hur tänker sig läraren att studenterna ska arbeta 
under kursen gång? Inkludera information om arbetsintensiva moment/jämn arbetstakt/etc. 
Vilka icke-obligatoriska formativa eller kompletterande aktiviteter kan studenten delta i? 
Syfte med dem, hur främjar de lärandet. Vad tränas i kursen från ett programperspektiv, men 
examineras formellt först i en senare kurs? Kan också vara träning i/användning av sådant 
som examinerats tidigare. 
[Gör att studenten kan lägga upp sina studier och tillgodogöra sig undervisningen bättre.] 

Kopplingar till examensmål 
Examensmål som kursen bidrar till, samt en analys och värdering av hur kursen bidrar till 
dessa examensmål. Ta hänsyn till om kursen är obligatorisk för flera program som har olika 
examensmål. 
[Viktigt för PA i programanalysarbetet och i arbetet med att säkerställa att studenterna ges 
möjlighet att utveckla sådana kompetenser som krävs för examen från respektive program. 
Lärarna på kursen behöver veta hur kursen ska bidra till examensmålen. Det kan också vara 
motiverande för studenterna.] 

Undervisningsspråk 

På vilket språk ges kursomgången? Fem möjliga alternativ: 
● svenska - kunskaper i svenska krävs, undervisningsspråk och kursinformation är 

huvudsakligen svenska, kurslitteratur på svenska eller engelska, examination på 
svenska; engelsk terminologi kan dock tas upp och övas i kursen, 

● svenska med möjlighet till engelska - undervisningen i första hand anpassad för den 
som kan svenska, men nödvändig information, litteratur och examinationsuppgifter 
kan vid behov fås på engelska, varför en icke-svenskspråkig kan gå kursen; svensk 
och engelsk terminologi tas upp i kursen, 

● engelska med möjlighet till svenska - kunskaper i svenska krävs inte, undervisningen 
i första hand anpassad för engelskspråkiga, men vissa delar (en övningsgrupp, 
uppgiftslydelser mm) kan vara på svenska; svensk och engelsk terminologi tas upp i 
kursen, 



           
             

             
      

 
             

 

 
          

           
 

             
  

 
         

           
             
             
            

 
 

   

 

 
   

 
   

 
   

 
              

         
      

● engelska - kunskaper i svenska krävs inte, undervisningsspråk, kursinformation och 
examination är på engelska; svensk terminologi kan dock tas upp i kursen, 

● annat språk - vilket språk undervisningen ges på, och som studenterna måste ha 
kunskaper i, framgår av kursens namn. 

Om kursen ges på svenska eller engelska ska kurs-PM och kursanalysen vara på 
kursspråket. 

Detaljschema 

Hur organiseras undervisningen, läraktiviteterna och examinationen i kursen? Vad händer 
vid varje undervisningstillfälle, och hur ska man förbereda sig inför undervisningstillfället? 
Deadlineförteckning. 
[Gör att studenten kan planera studierna och förbereda sig inför undervisningen och planera 
för examinationen.] 

Nyckelbegrepp 

Svenska och engelska termer för viktiga begrepp i kursen. 
[Nyckelbegreppen tydliggör kursens fokus och hjälper studenterna att förstå vad läraren 
anser är centralt i kursen. Både svensk och engelsk terminologi ska enligt språkpolicyn 
göras känd i varje ämne, av parallellspråkighetsskäl, även om kursen ges på engelska. 
Bättre begreppsförståelse kan nås om både svenska och engelska termer ges för 
nyckelbegreppen.] 

Kurslitteratur och förberedelser 

Särskild behörighet * 

Rekommenderade förkunskaper 

(från gemensamma kursinformationen) 

Utrustning 

(från gemensamma kursinformationen) 

Kurslitteratur 

(från gemensamma kursinformationen) 

Läsanvisningar 

Vilken del av kurslitteraturen ingår i kursen? Finns det avsnitt som är olika viktiga? 
Läsanvisningarna kan alternativt läggas in i detaljschemat, se nedan. 
[Läsanvisningarna hjälper studenterna att studera effektivt.] 



 

 

 
 

 

   

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

             

 
           

            
            

        
           

           
           

          
             

  

 
          
             

Funktionsnedsättning 

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd via Funka: 

https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning 
Informera dessutom kursledaren om du har särskilda behov. Visa då upp intyg från 
Funka. 

Examination och slutförande 

Betygsskala * 

Examination * 

Övriga krav för slutbetyg * 

Examinator 

(från gemensamma kursinformationen) 

Etiskt förhållningssätt * 

● Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete. 
● Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor 

som använts. 
● Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften 

och hela lösningen. 

Här kan kursspecifika regler för etiskt förhållningssätt, länk till hederskodex etc. läggas in. 

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier 

Betygskriterierna ska koppla betygsstegen till nivåer av uppfyllelse av kursens lärandemål, 
där godkänt betyg ska innebära en grundläggande uppfyllelse av målen. Betygskriterier för 
högre nivåer kan exempelvis gälla kvaliteten på utförandet, svårighetsgraden, hur olika delar 
av kursinnehållet kombineras och nivå i Blooms taxonomi. 
Examinationen ska vara tydligt kopplad till betygskriterierna. Om det finns flera 
examinationsmoment i kursen ska det i anslutning till betygskriterierna framgå vilka 
lärandemål som examineras i vilket examinationsmoment, hur slutbetyget vägs ihop av 
delbetyg och hur delbetyg vägs ihop av delbedömningar efter betygskriterierna. 
Se Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH-kurser och stöd för 
detta. 

Examinationsdetaljer 

Detaljerad beskrivning av kursomgångens examination. Vad är obligatoriskt? Finns det 
alternativa möjligheter att klara examinationen (t ex delar av examinationen kan göras via 

https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning
https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning/ansok-om-stod-for-funktionsnedsattning
https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/stodmaterial/malrelaterade-betygskriterier
https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/stodmaterial/malrelaterade-betygskriterier


         
    

             
           
           

   

 
   

 
          

    

 
              

             
           

            
 

             
        

 
   

 
          
        
             

 

  

 

 
        

 
   
              

    

kontrollskrivningar)? Hur sker eventuell komplettering? Här kan exempelvis tillåtna 
hjälpmedel vid examination anges. 
[Ofta låter studenterna examinationen styra studierna. Därför är det viktigt att tydligt beskriva 
examinationen, både för studenterna och för läraren som planerar och utformar 
examinationen. Om delresultat publiceras i Ladok synligt för studenterna bör detta 
specificeras i kursinformationen.] 

Möjlighet till komplettering 

(från gemensamma kursinformationen) 

Slutförande av kursen 

Vilka möjligheter finns för omexamination? Kan avklarade delar av examinationsmoment 
tillgodoräknas i kommande kursomgångar? 

Möjlighet till ersättningsuppgifter 

Beskrivning av om och hur studenten kan ersätta moment som har missats, t.ex. obligatorisk 
närvaro eller uteblivet studiebesök. Definition av vilken möjlighet och till vilken omfattning en 
student kan använda sig av ersättningsuppgifter. Om annan examinationsform än den 
ordinarie används i en ersättningsuppgift måste det stå i kursplanens kommentar till 
examinationsmoment. 
[Information om ersättningsuppgifter är av intresse för studenterna att känna till i förväg. 
Tydliggörande av eventuella sådana möjligheter ökar även rättssäkerheten.] 

Möjlighet till plussning 

(från gemensamma kursinformationen) 

Om kursen ändras eller avvecklas 

Om provmomenten ändras kommer övergångsbestämmelser i kursplanen att definiera hur 
den som har kvar gamla provmoment ska examineras. 
När kursen inte längre ges har studenten möjlighet att examineras under ytterligare två 
läsår. 

Ytterligare information 

Övriga föreskrifter * 

Lärplattform 

Används Canvas, kurswebben eller annan lärplattform i kursen? 

Kursen ges av 

(från gemensamma kursinformationen) 
Lägg till information om studentexpeditionen. Detta är viktigt för den som behöver hjälp med 
tentaanmälan, registrering eller omregistrering. 



 
       

             
         

 
            

   
            

       

 
           

    
           

          
         

 
           

     
         

           
    

 
   

 

Lärare 

Namn och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare (kursledare). 
Om andra lärare och assistenter undervisar i kursen bör deras namn och kontaktuppgifter 
listas tillsammans med var och ens uppgift i kursen. 

Kommunikation med lärare 

Hur önskar läraren att kommunikation mellan studenterna och lärare och andra relevanta 
personer ska ske? 
[Studenter behöver veta vilket kontaktsätt som bör användas inom kursen. Detta underlättar 
för studenterna och minskar arbetet för lärarna.] 

Kursvärdering och kursanalys 

Beskrivning av hur kursen utvärderas, analyseras och utvecklas. Information om hur 
studenter involveras i kursutvecklingsarbetet. 
Se Riktlinje om kursvärdering och kursanalys och stöd. 
[Transparens i utvärderings- och kvalitetssäkringsprocessen kan bidra till trovärdighet och 
engagemang hos studenterna gällande att aktivt delta i kvalitetsarbetet.] 

Ändringar inför denna kursomgång 

Sammanfattning av resultat från tidigare kursvärdering och kursanalys och vilka förändringar 
som skett inför denna kursomgång. 
[Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och 
eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas 
tillgängliga för studenterna. (HF)] 

Påbyggnad 

(från gemensamma kursinformationen) 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.913413.1564994055!/Riktlinje_om_kursvardering_och_kursanalys.pdf
https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/stodmaterial/sca

