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Teoretiskt kunskapsprov på distans/i ”hemmiljö”, VT-20  
Den pågående covid19 pandemin och de restriktioner denna medför gör att vissa 
tentamina som i vanliga fall skulle ha genomförts i sal genomförs i ”hemmiljö” med 
zoom-övervakning. Det är upp till examinatorn för kursen om sådan zoom-övervakning 
som avses här ska användas och det är endast då som dessa riktlinjer gäller. Detta ska då 
meddelas i god tid så att studenterna har möjlighet att se till att de kan följa dessa 
riktlinjer. OBS! Ingen filmning sker, utan endast övervakning dvs streaming av bilden. 
Detta görs för att öka möjligheterna till en rättvis och rättssäker examination även under 
den situation som nu rådet.  
 
Dessa riktlinjer för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell 
hälsaföljer fakultetens gemensamma riktlinjer.  
  
Examinationsmiljö 
Beroende på hur många studenter som ska genomföra examinationen, delas studenter 
upp i mindre grupper (40-50 studenter/mötesID). Efter en kort information och kontroll 
att alla studenter har kamera och mikrofon påslaget tilldelas varje student ett individuellt 
breakout room (”enskilt rum”).  
 
”Övervakning” av studenterna görs av tre personer (40 - 50 studenter vardera, ett  
mötes-ID). Dessa personer är tillsammans ”värdar” och utgörs av kursansvarig och/eller 
examinator och ytterligare resurspersoner (annan lärare/administratör/skrivningsvakt). 
Legitimation kontrolleras via webkameran i de enskilda rummen. I de fall en student 
uppvisar mindre avvikande beteende (gör andra saker än att läsa på skärmen som kan 
väcka misstanke om fusk) ska studenten omgående upplysas om att detta kan innebära 
risk att studenten blir borttagen från provet. Upprepas detta eller studenten uppvisar ett 
beteende som gör att övervakaren misstänker fusk blir studenten blir studenten 
informerad om att detta kommer att anmälas till disciplinnämnden och studenten blir 
borttagen från provet och att provet inte rättas.  
 
Tentamen ska genomföras enskilt, dvs. det är inte tillåtet att sitta tillsammans med andra 
studenter eller på något sätt kommunicera med andra än de som övervakar. Om 
studenten har otillåten kommunikation eller sitter i samma rum som någon annan leder 
även detta till att studenten blir borttagen från provet och att provet inte rättas.  
 
Examinationen 
Beroende av hur lång skrivtiden är kan provet behöva delas in i block med paus emellan 
t ex i delar innehållande 20 frågor vardera, som ska besvaras på 30 minuter. Varje 
enskild del stängs efter utsatt tid. 
 
Mellan varje prov del ges en kortare paus om t.ex. 5 minuter. Det är inte tillåtet att föra 
anteckningar vid sidan av datorn. Om detta sker kan det innebära risk att studenten blir 
borttagen från provet och att provet inte rättas. 
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Studenter måste sitta vid sin dator under hela blocket. Det är endast tillåtet att lämna 
datorn vid eventuella pauser mellan blocken. Om detta sker kan det innebära risk att 
studenten blir borttagen från provet och att provet inte rättas. 
  
Utrustning 
För att genomföra provet krävs: 
 
• Stabil internetuppkoppling/bredband. Det är studentens ansvar att tillse detta. Om 

studentens uppkoppling eller utrustning gör att de som övervakar inte kan se 
studenten eller följa studenten (bilden blir svart/fryser etc.), även om det bara är för 
en mycket kort stund, kommer studenten att bli borttagen från provet och provet 
kommer inte att rättas.  
 

• Dator eller läsplatta med mikrofon och kamera. Om en student stänger av mikrofon 
och/eller kamera under provet kommer studenten att tas bort från provet. I de fall 
student saknar dator eller läsplatta kan en iPad utkvitteras före provtillfället. 
Kontakta i så fall kursledningen i god tid inför examinationen.  

  
För studenter med pedagogiskt stöd 
Pedagogiskt stöd sker på samma sätt som vid prov i sal och ansökan om pedagogiskt 
stöd görs enligt samma rutiner som tidigare.  
  
Kommentarer 
Åtgärder som tidigare har visats vara effektiva för att begränsa fusk vid prov på distans 
är övervakning med kamera och reducerad skrivtid. Tiden är en avvägning mellan att ge 
tillräcklig tid för att läsa igenom och svara på frågan men samtidigt kortare än vanligt 
för att motverka fusk i den speciella situationen. 
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