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Tentamensregler för studerande  

Vid skriftlig salstentamen gäller nedanstående regler. 

Tentamensvärdens uppgift är att garantera att tentamen äger rum under ordnade och rättvisa 
former. Detta ligger i alla studenters intresse. Tentamensvärdens anvisningar ska följas.  

Fusk eller störande beteende betraktas som disciplinbrott och anmäls till utbildningsansvarig. 
Fusk kan medföra disciplinåtgärder.  

Förberedelser 
•  För studenter på Hälsohögskolans sjuksköterskeutbildning gäller att du anmäler dig via Ladok 

till tentamen – senast 10 dagar före tentamen ges. Vill du skriva tentamen på Campus 
Värnamo anmäler du dig också samtidigt via den länk utbildningsledare på Campus Värnamo 
skickat dig. 

• Om du har fått beviljat särskilt pedagogiskt stöd och önskar tentamensanpassning, anmäl 
detta till utbildningsledare senast 10 dagar före tentamen. För Hälsohögskolan gäller att du 
anmäler detta via Ladok samtidigt som du anmäler dig till tentamen.  

• Överkänslighet/allergier är relativt vanligt förekommande och det råder förbud mot parfym 
samt snacks/godis som innehåller nötter/jordnötter.  

• Försäkra dig om rätt tid och plats.  
• Försäkra dig om vilka hjälpmedel som är tillåtna. Se till att dina hjälpmedel är “rena” utan 

otillåtna anteckningar eller lösblad. Flikar och bokmärken utan annan text eller markeringar än 
kapitelrubrik eller motsvarande är tillåtna. 

• Ta med dig giltig fotolegitimation. Utan legitimation får du inte tentera. 
• Ta gärna med dig något att äta/dricka i rimliga mängder och former. Ska kunna ätas tyst. 
• Inför digital tentamen är det alltid studentens ansvar att se till att JU:s användarkonto är aktivt 

vid tentamenstillfället. Vid problem kontakta IT-Helpdesk på JU.  

Under insläpp 
• Kom i god tid till tentamen. Dörren låses exakt vid angivet klockslag. 
• Lägg fram legitimation på din plats, tentamensvärden kommer att kontrollera din identitet i 

början av tentamen.  
• Den som kommer högst 30 minuter för sent släpps efter legitimationskontroll in när 30 minuter 

har gått av skrivtiden. 
• Den som kommer mer än 30 minuter för sent får inte tentera. Inga ursäkter godtas. 
• Placera ytterkläder och väska på anvisad plats. 
• Sätt dig på den plats som du blir anvisad. Endast tillåtna hjälpmedel, legitimation och fika får 

finnas vid bänken.  
• All privat elektronisk utrustning (mobiltelefon, dator, mp3 etc.) förvaras avstängd tillsammans 

med ytterkläder och väska. Ta inte med dig saker som du inte vill lämna utan uppsyn. 
• Varje mobilsignal under pågående tentamen anmäls både som störande beteende och försök 

till fusk 
o Om du anser dig ha legitima skäl att ha mobilen på under tentamen anmäls detta till 

värden innan tentan börjar. Endast synnerliga skäl godkänns. Påslagen mobil med 
ljudlös signal förvaras hos värden. Om du tar ett samtal måste du omedelbart avbryta 
din tentamen och lämna in skrivningen. 

Start 
• När värden låser dörren och meddelar att skrivningen börjar ska du omedelbart sitta ner på 

din plats och vara tyst. 
• Kontrollera att du får rätt tentamen av värden och att den är komplett. 
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Under tentamen 

• Ingen student får lämna skrivsalen under den första halvtimmen. 
• Ingen som helst kommunikation mellan studenter får förekomma.  

o All ev kommunikation tentander emellan måste ske via tentamensvärden. 
• Störande uppträdande får ej förekomma. 

- Störande uppträdande är vad annan student uppfattar som störande. 
- Om du känner dig störd, påtala detta för värden. 
- Om du blir uppmanad att sluta störa andra, upphör omedelbart med ditt störande 

beteende. 
• Värden gör legitimationskontroll/er, ha din legitimation väl synlig på bänken. Ditt namn ska då 

också vara skrivet på tentamen. 
• Värden kan fortlöpande och utan särskild misstanke kontrollera vad som finns på din bänk. 

Värden kan även bläddra i tillåtna böcker eller titta i pennskrin, godispåsar och liknande. 
• För sjuksköterskestudenter gäller att endast skrivpapper med blå hörnmarkeringar som 

tillhandahållits av JU får förekomma.  
• Om du går på toaletten noterar värden både namn och tid. Endast en student åt gången får 

lämna salen. 
• Om du lämnar salen av annan anledning än toalettbesök anses du ha avbrutit tentamen och 

får ej fortsätta skriva. 
• Tentamensvärden har alltid kontaktuppgifter till ansvarig lärare. Om du av någon anledning 

behöver komma i kontakt med läraren under tentamen sker detta via tentamensvärden och 
dennes telefon. Läraren besöker endast salen i undantagsfall. 

 
Avslutning 

• Värden meddelar när 30 och 10 minuter återstår av skrivtiden. 
• När värden meddelar att tiden är slut ska du omedelbart sluta skriva och lägga ner pennan.  
• Se till att namn och personnummer står på varje blad du lämnar in. Behöver komplettering 

göras sker det hos värden.  
• Omslag/skanningsblad och tentamen ska lämnas in även om inga uppgifter besvarats. 
• Antal inlämnade lösblad räknas av värden som noterar detta på omslaget/skanningsbladet. 
• Kontrollera att värden prickar av dig korrekt och noterar korrekt antal inlämnade blad. 
• Du får ta med dig tentamensuppgifterna från salen efter inlämning av svar under förutsättning 

att tentan inte är utformad så att svaren skrivs direkt i tentamenshäftet.  
• Inga skrivpapper med blå hörn får lämna lokalen.  
• Vid digital tentamen noterar du tillsammans med tentamensvärden, inlämningstiden på 

närvarolistan. Denna tid kan kontrolleras mot databasen för digital tentamen.  

 
Efter tentamen 

• Tentamensresultat lämnas av ansvarig lärare inom 15 arbetsdagar efter tentamensdatum. 
• Information om eventuell omtentamen lämnas av respektive utbildnings utbildningsledare. 
• Rättad tentamen lämnas ut av ansvarig lärare vid tentamensgenomgång. 
• Om du vill begära omprövning av tentamensresultatet får tentamen inte hämtas ut. Be lärare 

eller utbildningsledare om blanketten ”Begäran omprövning av tentamen”, fyll i och lämna till 
läraren. Kontakta utbildningsledaren för mer information gällande omprövning av 
tentamensresultat.  

 


