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Riktlinjer för utformning av hemtentamen 

A. Hemtentamen på Kurs, moment, antal Hp och termin. 

B. Examinator.  

 Ange vem som är examinator för tentamen. 

C. Inlämning.  

 Tid, plats och metod (E-post eller pappersform) för inlämning.  

 Formulering om vad som gäller vid för sent inkommen tentamen, t ex ”Tentamina 

som lämnas in senare än ovan angivna tidpunkt, utan att särskilda skäl för detta kan 

anges, bedöms automatiskt som underkända. Examinator svarar för bedömning av 

giltigheten hos anförda särskilda skäl.” Notera att den formulering man väljer här 

även bör föras in i kursplanen. 

 Information om avidentifiering t ex: Dina svar skall vara anonyma för rättande 

lärare. Detta sker genom att du ej uppger namn, utan istället anger det ID-nr du fått 

från utbildningsadministratören på varje inlämnad sida. 

D. Omtentamen och komplettering.  

 Datum för omtentamina, t ex ”Vid underkänt resultat erbjuds tillfälle till omtentamen 

genom ny hemtentamen som publiceras X/X 201X. Därefter hänvisas till 

uppsamlingsprov i augusti. Anmälan till omtenta görs till X och anmälan till 

uppsamlingsprov görs till utbildningsadministratören.”  

 Procedur vid eventuell komplettering, t ex ”För tentamina som bedömts vara i behov 

av komplettering för att förtydliga något eller rätta till någon mindre felaktighet, 

gäller att denna komplettering skall göras senast det datum som anges när man får 

tillbaka betygsatt tentamen. Om kompletteringen ej godkänns hänvisas till 

omtentamen genom uppsamlingsprov.  

 Alternativ om komplettering ej tillåts: En underkänd tentamen är alltid underkänd i 

sin helhet och enskilda frågor kan inte kompletteras.   

E. Formalia.  

 Ange hur svarsdokumentet skall vara utformat te x.  Uppgifterna skall besvaras var 

för sig med sidbrytning efter varje fråga, där det tydligt framgår vilken fråga svaret 

avser.  På varje sida ska även ID-nr samt sidnummer anges. Teckenstorleken ska vara 

12 punkter i typsnittet Times New Roman, samtliga marginaler skall vara 2,5 cm och 

radavståndet skall vara 1,5 rader. Svaret på varje fråga får omfatta maximalt tre A4-

sidor. 

F. Referenshantering och disciplinförseelser.  

 Ange riktlinjer för referenshantering t ex Referenshantering skall ske enligt APA-

normen. I texten ska du tydligt skilja egna resonemang från uppgifter (t ex 

resonemang eller forskningsfynd) som du hämtat från andra. Långa referat och/eller 

citat bör inte förekomma, men om man citerar skall citatet tydligt märkas ut. 

Referenslista skall följa efter varje fråga.  
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 Uppge information om att tentamen är individuell samt kring plagiering t ex: 

Hemtentamen är en individuell examinationsuppgift och om du i samband med denna 

typ av examination på ett otillåtet sätt samarbetar med annan student, och t.ex. 

lämnar in en text som mer eller mindre är identisk med någon annans, så betraktas 

detta som fusk. Att använda andras arbeten, t.ex. texter i tryckt form eller från 

Internet och få dem att framstå som sina egna är att plagiera och förandleder 

anmälan om disciplinförseelse. När du använder andras arbeten skall därför källan 

alltid anges. Samma sak gäller om du refererar till eller citerar egna tidigare arbeten. 

Om du är osäker på reglerna för citering och referering kan Urkunds 

”Plagiathandbok” vara användbar 

(http://www.mrs.lu.se/upload/MRdokument/Urkunds_plagiathandbok.pdf).  

G. Bedömningskriterier.  

 Ange vilka kriterier som kommer att ligga till grund för bedömning och poängsättning 

av svaren t ex Vid bedömning av svaren används följande kriterier: 

i. Relevans – frågorna ska vara rätt analyserade och det centrala i varje fråga 

skall vara besvarat, dvs svara på det som efterfrågas.   

ii. Bredd – ett rimligt antal aspekter och infallsvinklar skall beaktas.  

iii. Djup – värdera kunskapsstoffet och välj ut det viktigaste. Svaret skall vara 

utförligt och precist i sin mest centrala punkt, huvudtanke eller viktiga poäng. 

iv. Disposition – svaren skall vara strukturerade, begripliga och 

sammanhängande. Använd gärna rubriker och underrubriker (2-3 nivåer), 

eftersom detta ökar läsbarheten. Texten bör vara välformulerad och 

korrekturläst. 

H. Poängsättning och betyg.  

 Ange antal frågor samt hur frågorna poängsätts t ex Hemtentamen består av tre frågor 

som vardera ges 0,1, 2 eller 3 poäng enligt följande: 0 = mycket bristfälligt svar; 1= 

svaret uppnår godkänd nivå på något/några av kriterierna men inte på alla; 2 = 

Godkänt, bra svar; 3= mycket bra svar. 

 Ange vad som krävs för Godkänt på tentamen i sin helhet t ex: Maximalt kan man 

erhålla 9 poäng. För Godkänt krävs 6 poäng samt att alla frågor måste vara 

besvarade och erhållit minst ett poäng. OBS: Överväg noga godkändkriteriet. Om 

flera frågor examinerar samma kursmål kan summakriterium vara relevant, men om 

olika frågor examinerar olika kursmål bör varje enskild fråga vara godkänd.  

I. Frågor/uppgifter 
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