
   
 
 
Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen för att få delta i tentamen. Följ de 
anvisningar som ges av lärare/studierektor/tentamensansvarig.  

1. GENOMFÖRANDE Med hemtentamen följer examinationsanvisningar som är mycket 
viktiga för studenten att ta del av då beaktandet av dessa är en 
förutsättning för betyget ’Godkänd’. Studenten bör därför läsa 
examinationsanvisningarna noggrant så att han/hon är fullt 
informerad om vilka instruktioner som gäller för aktuell tentamen.  
 

2. TID OCH PLATS En hemtentamen innebär att studenten får med sig ett antal frågor att 
besvara. Studenten kan själv välja var han/hon vill besvara 
tentamensfrågorna.  
Hemtentamen ska utföras inom utsatt tid enligt anvisningar för 
specifik examination. Inlämningstider är lika absoluta för en 
hemtentamen som för en salstentamen. 
 

3. AKADEMISK   
    HEDERLIGHET 

Tentamenssvar ska utformas självständigt och alla källor ska  
anges med korrekta referenser. Det är förbjudet att citera och/eller 
kopiera text från litteratur och webbplatser utan att hänvisa till 
korrekta källor. Överträdelser betecknas som fusk/plagiat och kan 
leda till disciplinära påföljder.  
 
För information om referenshantering och de regler som gäller 
vid Lunds universitet: Riktlinjer för plagiat  
 

4. FORMALIA Eventuella specifika examinationsanvisningarna utformas av lärare 
och anger vilken formalia (typsnitt, textstorlek, radavstånd, antal ord, 
osv) som ska användas för hemtentamen. All formalia bör beaktas för 
godkänd examination.  
 

5. BEDÖMNINGS- 
    KRITERIER 

För olika hemtentamina/examinationer gäller olika  
bedömningskriterier. Det är viktigt att vara väl förtrogen med de 
kriterier som gäller så att hemtentamen innehåller relevant 
information av tillräckligt hög kvalitet för att betyget ’Godkänd’ ska 
kunna utdelas. 
 
 
 

6. UTLÄMNING AV   
    RÄTTADE   
    HEMTENTOR 

Rättade tentor kan delas ut av rättande lärare, ofta i samband med 
tentamensgenomgång. Om detta inte sker eller om studenten inte är 
närvarande vid genomgången, kan tentorna avhämtas på den plats 
som anges av lärare. Observera att rättade tentor normalt inte skickas 
hem till studenten.  

 
 
Skrivningsregler för hemtentamen för studenter vid 
Språk- och litteraturcentrum 
Fastställda av SOL-styrelsen 2016-01-15 
 

http://www.sol.lu.se/fileadmin/user_upload/utbildning/Riktlinjer_Plagiat_LU.pdf
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