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Riktlinjer för utformning av salstentamen 

A. Examination på Kurs, moment, antal Hp, termin, plats och datum. 

B. Examinator.  

 Ange vem som är examinator för tentamen. 

C. Avidentifiering.  

 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 som 

framgår av den lista som finns hos tentamensvakten på varje inlämnad sida. 

D. Formalia.  

 Ange hur svarsdokumentet skall vara utformat t ex. Besvara frågorna på separata 

blad (A4). Ny fråga inleds ALLTID på nytt blad! Skriv id-nr på varje blad. Skriv 

tydligt, oläslig skrivstil omöjliggör rättning och svaret bedöms då som ej godkänt.    

E. Hjälpmedel 

 Ange om hjälpmedel är tillåtna och i så fall vilka, t ex Inga hjälpmedel är tillåtna 

alternativt Tillåtna hjälpmedel är: X, Y, Z 

F. Fusk. 

 Uppge information om vad som ej är tillåtet under examinationen t ex Att använda 

otillåtna hjälpmedel, t.ex. fusklapp, andra anteckningar, mobiltelefon, fickdator eller 

böcker, betraktas som fusk. Det är inte heller tillåtet att under en salsskrivning 

samtala med andra studenter. Samtliga lärare är skyldiga att anmäla misstanke om 

fusk till rektor. 

G. Poängsättning och betyg.  

 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.  

H. Bedömningskriterier (om tillämpbart).  

 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 skall 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.  

 

I. Frågor/uppgifter 
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