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Registreringen av underkänt betyg på laborationer
Kemiska sektionen – Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De flesta kurserna inom Kemiska sektionen innefattar laborationer som en delkurs. På respektive 
kursplaner finns delprovet ”Laboration” som avser denna delkurs.

Hur vi gör nu

Det händer att laborationerna inte är godkända vid kursens slut (t.ex. en/några laborationsrapporter 
behöver lämnas in/revideras, en laboration har missats). Traditionellt (och med några väldigt få 
undantag) har man på Kemiska sektionen inte angett något betyg för delprovet ”Laboration” om en 
student inte ännu är godkänd på momentet vid kursens slut. Betyget har då uteblivit tills studenten 
har avklarat momentet, då G (godkänt) registreras på Uppdok.

För delprov ”Skriftlig tentamen” ges däremot betyg U (underkänd) om provet inte är godkänt. 
Betyget U kan sedan ändras till G efter komplettering eller omtentamen. Att betyget på delprov 
”Laboration” behandlas på ett annat sätt kan leda till otydlighet om vilka kursmoment som 
studenten avklarat, och om vilka krav som ställs t.ex. vilka tidsramar som gäller. 

Ej godkänt delprov ”Laboration” ska få betyg U

Efter diskussion med sektionens grundutbildningsansvariga och i samråd med utbildningsledare på 
fakulteten har det bestämts att från och med hösten 2014 ska betyget U rapporteras in för de 
studenter som inte avklarat delprovet laboration då slutbetygen för kursen ska registreras, 
vanligtvis inom fyra veckor efter kursens slut.
Detta kommer att öka tydligheten om prestation på kurs samt harmonisera de krav som ställs på 
studenten. Dessutom stämmer detta med examensmålet att studenten ska ”visa förmåga… att 
genomföra (kvalificerade) uppgifter inom givna tidsramar” (Examensordning, 
Högskoleförordningen).

Laboration  U →  G

Om en student har fått betyget ”U” kan han/hon senare bli godkänd efter att ha genomfört antingen 
de kompletteringar som behövs (t.ex. reviderad rapport, genomförande av en missad laboration 
etc.), eller efter att hela laborationskursen gjorts om vid nästa kurstillfälle. Dessa kan jämföras med 
skriftliga tentamen då kompletteringar alt. omtentor erbjuds, beroende på omfattningen av bristen 
som lett till ett underkänt betyg. Tidpunkt för komplettering bestäms enligt överenskommelse 
mellan studenten och kursansvarig lärare, i enlighet med Kemiska sektionens regler för laborationer 
(http://www.kemi.uu.se/digitalAssets/190/190740_3reglerlabb_sv_20130819.pdf).

Undantag 

I undantagsfall (t.ex. sjukdom) kan man välja att inte registrera betyget U trots att 
laborationskursen är oavklarad, om det finns goda skäl till detta. Beslutet om att inte registrera 
betyget U fattas av kursansvariga läraren i samråd med studierektorn. 


