
AF108X Examensarbete inom 
installationsteknik - Byggpro-
duktion, grundnivå 7,5 hp
Degree Project in Building Services Engineering - Construction Manage-
ment, First Cycle

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan gäller från VT21.

Avvecklingsbeslut
Skolchef vid ABE-skolan har 2021-04-16 beslutat att kursen avvecklas från och med VT 2021, 
diarienummer: A-2021-0621.

Betygsskala
P, F

Utbildningsnivå
Grundnivå

Huvudområden
Teknik
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Särskild behörighet
Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion. Minst 85,0 hp inom program-
met, varav minst 3,0 hp från kurs AF1718 Installationsteknik 1 inom bygg-anläggning eller 
motsvarande kurs.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
Gäller högskoleexamen:

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna:

1. Visa kännedom om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och kunskap om några 
tillämpliga metoder inom området

2. Visa förmåga att kritiskt, söka, samla och använda relevant information

3. Visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper

4. Visa förmåga att hantera relevanta etiska frågeställningar

5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom 
någon del av huvudområdet teknik

6. Visa förmåga att beakta valt ämnesområde ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursinnehåll
Examensarbetet ska omfatta problemställningar som ger en fördjupning inom vald inrikt-
ning. Arbetet ska normalt vara kopplat till en arbetsplats utanför KTH.

Ämnesområdet ska godkännas av examinator.

Examination
 • XUPP - Examensuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt utföras under utbildningens sista termin. AF108X ersätter 
AF171X.
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För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens 
utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av examinator.

Examensarbetet ska vara plagiatkontrollerat. För godkänt examensarbete krävs genomförd 
delredovisning, godkänd och seminariebehandlad skriftlig slutrapport samt deltagande i 
opponering. Vid såväl muntlig som skriftlig redovisning ställs krav på struktur, formalia 
och god språkhantering. Hela examensarbetet rapporteras som ett moment om 7,5 hp. 
Examensarbetets titel på svenska och engelska skrivs in i betyget.

Underkänt betyg kan sättas:

- om givna tidsramar för examensarbetet överskrids.

- om ett eller flera av målen och kriterierna för examensarbetet inte uppfylls.

Vid underkänt betyg ska studenten göra ett nytt examensarbete vid ett kommande 
kurstillfälle.

Övriga krav för slutbetyg
Skriftlig veckovis tidrapportering inlämnad enligt avdelningens instruktioner. Närvaro och 
aktivt deltagande vid obligatoriska handledarmöten enligt schema (meddelas senast vid 
kursstart). Godkänd skriftlig slutrapport ska vara inlämnad enligt avdelningens instruktion-
er.

Övergångsbestämmelser
Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: Nej

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.
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