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LOKAL, TID OCH PLATS
Det är ditt eget ansvar som student att i god tid ta reda 
på i vilken sal du ska skriva och var den ligger. Kontrollera 
gärna en extra gång när tentamensdatum närmar sig – 
det händer att förändringar sker. 

Kom i god tid före tentamens början, gärna 15 minuter 
före utsatt tid.  

Du får komma max en timme för sent till en salstentamen 
– kommer du senare än så får du inte skriva. Du får lämna 
skrivningslokalen tidigast efter en timme. 

Eventuellt tilldelas du skrivplats av en skrivvakt. Placer
ingen är alltså inte alltid fri. 

HJÄLPMEDEL 
Se till att du är informerad om vilka hjälpmedel som är 
tillåtna – ofta inga alls. Om du är osäker på vad som gäl
ler ska du fråga din lärare i god tid före skrivningen. I de 
fall hjälpmedel är tillåtna ska det anges på skrivningen. 

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER 
Gå direkt till din skrivplats och plocka fram giltig legitima
tion, eventuella tillåtna hjälpmedel och medhavd mat 
och dryck ur väskan. Tänk på dina medstuderande när 
du planerar din matsäck. Du får inte ha med dig nötter, 
och undvik mat som låter mycket. Placera sedan väskan 
på anvisad plats. Under pågående tentamen får väskan 
öppnas endast under uppsikt av en skrivvakt. 

Om du har behov av något annat vid din skrivplats, som 
mediciner eller likande, ska du meddela den tentamens
ansvariga kursadministratören som i sin tur meddelar 
skrivvakterna. Tänk på att du behöver visa upp din 
medicinväska för skrivvakten. 

Mobiltelefon, smartklocka och annan elektronisk utrust
ning får inte tas med till skrivplatsen. All teknisk utrust
ning ska lämnas avstängd på av skrivvakten anvisad plats.  

SAMTAL
När tentamen har börjat är alla samtal med andra 
studenter förbjudna. Även oskyldiga lån av suddgummi 
eller dylikt måste gå via skrivvakten. 

ID-KONTROLL VID TENTAMEN
Tänk på att du måste visa giltig fotolegitimation för att få 
tentera. Giltig fotolegitimation är: IDkort, körkort, pass 
och LUkort. Observera att elegitimation inte accepteras. 

Har du glömt legitimationen är det tillåtet att hämta den 
under första timmen av tentan men endast innan du fått 
tentamen. Är det inte möjligt att hämta legitimationen är 
skrivvakten skyldig att hänvisa dig till nästa tentamenstill
fälle. 

SKRIVPAPPER OCH PENNOR 
Du får endast använda de skrivpapper/kladdpapper som 
skrivvakten delar ut. Inga egna lappar/kollegieblock/pap
per är tillåtna. Lägg inget skrivpapper på golvet. 

Använd alltid kulspetspenna när du skriver din anonymi
seringskod på skrivningens samtliga blad. När du besvarar 
frågorna kan du använda vilken penna du vill, men kom 
ihåg att du måste skriva läsligt.  

FÖRSÄTTSBLAD OCH ANONYMKODER 
Till varje tentamen hör minst ett försättsblad. Salsten
tamina rättas anonymt av läraren och försättsbladet 
består av anonymiseringskoder. Skrivvakten markerar på 
försättsbladet vilken kod som är din. Denna kod ska du 
sedan skriva på varje blad som lämnas in – även själva 
skrivningen. 

RÖKPAUS 
Rökpauser är inte tillåtna under skrivningstiden. 

TOALETTBESÖK 
Toalettbesök är tillåtna under skrivningen och får ske fritt 
om toaletterna är belägna i skrivsalen. Behöver du lämna 
salen måste du däremot meddela skrivvakten. Täck över 
dina papper innan du lämnar din plats. 

INLÄMNING 
Du är skyldig att lämna in hela skrivningen även om du 
inte svarat på några frågor (blank skrivning). En inlämnad 
skrivning registreras alltid som ett tentamenstillfälle. 

Kontrollera noga att din anonymiseringskod finns med på 
samtliga blad och att den är skriven med kulspetspenna 
och läsbar. 

Om du inte har haft möjlighet att anmäla dig till skriv
ningen i förväg blir din tentamen inte anonym. Då skriver 
du istället ditt personnummer samt för och efternamn på 
samtliga blad. 
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HANTERING AV MISSTANKE OM FUSK 
Om en skrivvakt upptäcker eller misstänker fusk har 
skrivvakten skyldighet att anmäla det. Om en utredning 
visar att en student medvetet har vilselett vid prov, kan 
disciplin nämnden straffa det med en disciplinär åtgärd, 
som t ex avstängning från såväl undervisning som exami
nation i upp till sex månader.  

En skrivvakt har rätt att avvisa den student som stör och/
eller hindrar sina medstuderande från att genomföra 
tentamen. 

RESULTAT OCH UTLÄMNING AV RÄTTADE 
TENTOR 
Du ska hitta ditt betyg på provet i ladok inom 15 arbets
dagar. 

Rättade tentor kan delas ut av läraren, ofta i samband 
med tentamensgenomgång. Om det 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. 

Lägg märke till att rättade tentamina utgör allmänna 
handlingar och kan begäras ut som sådana av allmänhe
ten (t ex annan student). 

RIKLINJER FÖR AKUT UTRYMNING VID 
SALSSKRIVNINGAR 

Vid utrymning 

Om utrymningslarmet ljuder avbryts skrivningen och 
inga skrivningar får längre lämnas in. Utrymning ska ske 
omedelbart och material som tillhör tentamenstillfället ska 
lämnas i lokalen.  

När klartecken getts för återgång 

Du får inte göra ytterligare noteringar på skrivningen. De 
skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer 
att rättas medan de som inte lämnats in ogiltigförklaras 
och tentamen kommer att få göras om vid senare tillfälle. 
Du kan välja att få din tentamen rättad även om alla 
frågor inte är besvarade och den inte lämnats in före 
utrymningen. Detta måste du i så fall meddela skrivvakten 
omgående, och direkt lämna in din tentamen utan att 
göra några ändringar eller tillägg i den. 

Läs mer om Examination och tentamen 
på 

https://www.sol.lu.se/utbildning/stu-
dent/examination-och-tentamen/


