
Information gällande individuell salstentamen som ersätts av 

individuell digital hemtentamen  
 

I samband med att individuell salstentamen omvandlas till individuell digital hemtentamen 
vill vi informera er om följande: 

Du anmäler dig till tentamen/omtentamen via Studentportalen. Det är obligatoriskt att 
anmäla sig och samma regler gäller för alla studenter, oavsett om du har uppehåll eller 
ej. Deadline för anmälan är klockan 23.55 fem arbetsdagar före dagen för 
tentamenstillfället. Datumet anges som sista anmälningsdatum i Studentportalen samt 
framgår av schemat.  

Tentamen kommer att ligga på Moodle under respektive programs startsida. Sidan heter 
Tillfällig sida för individuella hemtentamens. Inloggning krävs. Endast anmälda studenter får 
tillgång till tentamen. 

Säkerställ att du har en stabil uppkoppling. 

Individuellt innebär att du ska genomföra tentamen på egen hand, dvs. inga samarbeten är 
tillåtna under tentamenstiden (IRL eller online).  

Vid uppladdning av genomförd tentan på Moodle får du kryssa i en ruta som bekräftar att 
inlämningsuppgiften består av ditt eget arbete. 

Alla inlämningar som sker via Moodle kommer att automatiskt skickas via Urkund. Urkund 
används på många svenska och internationella universitet och högskolor som ett led i 
arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering. Inlämnad tentamen 
jämförs med elektroniska källor samt andra studenters inlämningar. Om fusk eller plagiering 
misstänks kan du som student bli anmäld till disciplinnämnden. För mer information om 
Urkund se https://www.lub.lu.se/sok/urkund För mer information om disciplinnämnden se 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-
foreskrifter-plagiering.pdf 

Då det kommer att vara möjligt att använda litteratur, anteckningar och webben i samband 
med genomförandet av tentamen kan gränsen för godkänts att höjas jämfört med om 
examinationen genomförts som en salstentamen för att säkra kvaliteten för examinationen. 
Respektive kursledning informerar om denna gräns. 
 
Skrivningstiden kommer att anpassas till respektive tentamen. Denna anpassning görs för 
att minimera att svar inhämtats från andra källor. 
 
Studenter med pedagogiskt stöd ska, som tidigare, kontakta examinator för aktuell kurs för 
att anpassning enligt rekommendationer ska kunna planeras. Ifall detta gjordes innan 
tentamen ändrades till en hemtentamen kommer examinatorn att ta kontakt med er för att 
se vilka eventuella förändringar som behöver göras i det stöd ni fått beviljat.  
 

http://www.student.lu.se/
https://www.lub.lu.se/sok/urkund
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-foreskrifter-plagiering.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-foreskrifter-plagiering.pdf


Frågor rörande den aktuella tentamen under tentamenstiden ställs i Forum för tentafrågor 
på tentamensidan på Moodle. Forumet bevakas av kursledning under tentamenstiden.  


