
 
 

 
 
 

Information inför examensarbetet 
 
Från den 1 juli 2007 ska en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, F) 
användas för slutbetyg på examensarbeten. A-E är godkända betyg med A som högsta 
betyg. Studenter inskrivna på KTH före 1 juli kan ansöka hos grundutbildningsansvarig 
på skolan att få utföra ett examensarbete med den tidigare G/U-skalan (gäller inte för 
arkitektstuderande). Denna ansökan måste göras innan kursstart. 
 
Att betygsskalan är målrelaterad innebär att det finns mål formulerade för varje 
examensarbete. Inom en och samma examen (exempelvis högskoleingenjörsexamen) 
finns fem gemensamma mål. Sedan kan varje skola eller ämne formulera fler mål. Kolla 
din kursplan för att se vilka mål du förväntas uppnå på ditt examensarbete. 
 
I ditt arbete är det viktigt att känna till vad som avgör ditt slutbetyg. Tre områden 
kommer att studeras av examinator och handledare: Process, Presentation och Innehåll. 
Det finns skrivna kriterier för samtliga bedömningsområden (se KTH-handbok IV, kap. 
15.1-15.6). Slutbetyget är en sammanvägning av dessa. 
 
Du kommer att studera en annan students arbete och framföra synpunkter, frågor och 
konstruktiv kritik under slutet av kursen. Prata med din examinator eller handledare om 
hur man gör detta på din kurs. 
 
Alla examensarbeten granskas så att ingen plagiering har förekommit. Det är viktigt att 
du känner till regler kring hur man använder andra källor och texter. All text som du 
använder ska antingen citeras, eller skrivas med egna ord. Du ska även ange vilken text 
du använder. Läs mer om källanvändning, referat och citat i exempelvis Att utreda, forska 
och rapportera (Eriksson, Wiedersheim-Paul; 2006; kap.7). 
 
Innan du kan påbörja ditt examensarbete ska en huvuddel av studierna vara avklarade. 
Detta innebär att 240hp ska ha avklarats i en 300hp-utbildning; 210hp ska ha avklarats i 
en 270hp-utbildning och 120hp ska ha avklarats i en 180hp-utbildning. För en 
magisterutbildning på 60hp ska 30hp vara avklarade, och för en masterutbildning på 
120hp ska 60hp vara avklarade. När det gäller arkitektprogrammet ska samtliga 
obligatoriska utbildningsmoment vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. Dispens 
från samtliga nämnda poängkrav kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. 
Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin. 


