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Anvisning om betyg på kurs
Gäller fr o m 2015-07-01. Denna anvisning grundar sig på:

• Högskoleförordningen (1993:100)
• Rektors beslut V-2014-0884

Betygsskala för kurser på KTH
Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 ska en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B,
C, D, E, Fx, F) användas som huvudalternativ för betyg på kurser på grundnivå och avancerad
nivå dock inte examensarbeten. Betyget Fx kan inte användas som slutbetyg på kurs. Samma
betygsskala ska användas som huvudalternativ för kurser inom behörighetsgivande
förutbildning. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.
För möjligheten att komplettera ett examinationsmoment, nära godkändnivå (betecknad Fx), till
godkänd nivå finns särskilda riktlinjer.
För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F). Betygen godkänd (P)
och underkänd (F) kan också användas som slutbetyg på andra kurser då särskilda skäl
föreligger.
En verksamhetsförlagd kurs, som omfattar mer än tre högskolepoäng, inom utbildning som
leder till ämneslärarexamen, ska ha tregradig betygsskala. Betygsskalan omfattar följande
betygssteg: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). Betygsskalan ska användas då
VFU utgör separat kurs samt då VFU ingår som integrerad del i kurs.
Betyg som sätts ska vara målrelaterade och bestämmas av den studerandes enskilda
prestation i förhållande till kursens mål, oberoende av andra studerandes prestationer.
Student på grundnivå och avancerad nivå samt studerande inom behörighetsgivande
förutbildning som påbörjat kurs före 2015-07-01 fortsätter att följa och examineras i påbörjad
kurs och gällande betygssystem enligt tillämplig kursplan.
För kurser på forskarnivå ska betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas.
Betygsskala för kurs ska anges i kursplan.

För examensarbeten finns dessutom följande regler
En arbetsgrupp har fått i uppdrag från utbildningsutskottet att ta fram en bedömningsmatris för
betygssättning av examensarbeten som ska betygssättas med P/F. När bedömningsmatriserna
är framtagna ska särskilt beslut om riktlinjer för examensarbete fastställas. Riktlinjerna ska vara
beslutade av rektor senast 2015-01-31.

Arbetsgruppen ska också ta fram mål för kursen examensarbete på grundnivå respektive
avancerad nivå. När dessa är klara ska nya kurser för examensarbete inrättas för att gälla från
och med 2015-07-01 (ny betygsskala och kursplan). Dessa nya kurser ska vara beslutade och
registrerade i Kopps senast 2015-03-15. Detta innebär också att samtliga utbildningsplaner
måste ändras avseende kurslistan och att vissa utbildningsplaner också kan behöva ändras i
textdelen. Benämning av kurser för examensarbetet framgår av bilaga till detta beslut.
Befintliga examensarbetskurser med betygsskala A-F behålls. Äldre examensarbetskurser
(inrättade före 2007-07-01) med betygsskala godkänd (G) och underkänd (U) kommer att
läggas ned (särskilt beslut av rektor).
Student som påbörjat studier 2007-07-01 - 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra
examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på
kursen och kursen påbörjas.
Undantag från betygsskala P/F för examensarbeten kan, där det bedöms nödvändigt, göras i
utbildningssamarbeten med andra universitet. Det ska då framgå av överenskommelsen om
samarbetet att graderade betyg på examensarbeten ska användas. I sådana fall använder KTH
betygsskala A-F. Inga andra undantag från att använda betygsskalan P/F medges.
Universitetsförvaltningen får, tillsammans med skolornas funktionsansvariga för
utbildningsadministration, i uppdrag att utarbeta en gemensam blankett för anmälan till
examensarbete.
Rektor beslutar vidare att upphäva beslut UF-2007/0622, dnr V-2006-1097, doss 51 från och
med 2015-07-01.

Komplettering till godkänt betyg på moment i kurs
Alla moment av kurs som vid examinationen använder en graderad prestations- eller betygskala
skall kunna kompletteras.
Komplettering av kursmoment innebär att student, som är nära att uppfylla kraven för godkänt,
får tillfälle att utföra ytterligare examination för att nå godkäntnivån. För de kurser som använder
betygsskalan A-F, skall betyget Fx användas då möjlighet till komplettering ges. Betyget Fx
används för att beteckna att moment i en kurs kan kompletteras och skall rapporteras i Ladok.
För moment där betygen Godkänt/Underkänt (P/F) ges, kan komplettering användas om
examinator finner det lämpligt. Betyget Fx används inte i dessa fall utan studenterna meddelas
på annat sätt.
Komplettering kan normalt endast göras till betyget E/Godkänt, men undantag kan göras i vissa
fall. Beslut fattas av examinator.
Examinationsintervallet för komplettering bestäms av examinator för varje kurs. Intervall eller
motsvarande för komplettering skall meddelas studenterna i kurs-PM eller på annat sätt i
samband med kursstarten. Vidare skall kompletteringen av varje delmoment anpassas
individuellt utifrån de mål som ej uppnåtts av studenten.
Komplettering skall äga rum inom sex veckor, räknat i terminstid, efter att studenterna
meddelats examinationsresultaten och före nästa examinationstillfälle. Därefter motsvarar
betyget Fx betyget F och ingen komplettering kan göras. Genomförd komplettering bör
bedömas snarast och resultatet skall meddelas studenten inom tre arbetsveckor. Om studenten
erhållit betyget Fx efter omprövning av examinationsresultatet, bör studenten tilldelas ytterligare
tid för komplettering.
Studenten måste minst erhålla betyget E/Godkänt i samtliga kursmoment för att bli godkänd på

kursen.

Plussning på kurs eller kursmoment
Skälen för plussning är främst att det ger studenten en möjlighet att bättre profilera sitt
ämneskunnande och den pedagogiska aspekten att upprepad examination bidrar till bättre
förståelse och retention av kursinnehållet.
KTH:s skolor skall tillåta studenter att plussa betyg på kurs eller kursmoment så långt det
befinns lämpligt. Detta gäller kurser eller moment med betygsskalan A-F. Betyg på
examensarbete och vissa projektkurser kan inte plussas.
Med plussning menas att studenter examineras i kurs eller kursmoment på nytt fast de redan är
godkända. Avsikten med plussningen är att höja betyget. Student som avser att plussa på
moment eller kurs skall anmäla detta till examinator i förväg.

