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Anvisningar för hemtentamen 

 

Målsättning med hemtentamen 

Hemtentamen är till för att examinera din förmåga att med utgångspunkt i 

kurslitteraturen förstå, kritiskt granska och med egna ord formulera det innehåll 

som kursen behandlar. Vi ser hemtentamensformen som ett sätt att uppnå varaktig 

och holistisk kunskap. Den avser även att ge dig möjlighet att reflektera över 

materialet. Vi försöker att utforma frågorna så att hemtentamen blir ett 

inlärningstillfälle i sig—detta förutsätter bearbetning, omstrukturering, analys och 

syntes av det du har läst och det vi har berört under föreläsningar och i 

diskussioner. Svaren går inte att finna direkt och obearbetat från litteraturen utan 

du måste själv ta ställning till innehållet!  

 

Ni får gärna diskutera tentamensfrågorna med varandra men skrivandet av svaren 

ska ske enskilt. 

 

Praktiska anvisningar 

 Uppgiften skall redovisas skriftligen. Använd typsnitt Times New Roman 
eller liknande, storlek 12 pt, 1,5 radavstånd, normala marginaler (2,5 cm). 

Glöm inte att paginera och respektera det angivna omfånget på svaret. 

 Använd gärna (utöver det angivna omfånget på svaret) kartor och bilder för 

att illustrera ditt svar. 

 Ange alltid varifrån du hämtat din information! Detta gör du genom 
löpande texthänvisningar samt en källförteckning i slutet av ditt svar där du 

listar vilka publikationer du använt. Använd Harvardsystemet (inom 

arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi) alternativt Rom- och 

Atheninstitutets referenssystem (inom antikens kultur och samhällsliv) när 
du refererar. Du kan hitta mer information om referenser på Ämnesguiden, 

under fliken ”Att skriva och referera." 

 Utgå ifrån kurslitteraturen; dessa publikationer utgör ditt primära 

källmaterial. Vi förväntar oss att du hänvisar till alla för uppgiften 
relevanta delar av kurslitteraturen. Men du är även välkommen att söka 

ytterligare information från annat håll. 

 Kom ihåg att det är otillåtet att använda någon annans information utan 

hänvisningar, att kopiera hela eller delar av en text från nätet, från böcker 

eller från dina studiekamrater. Misstankar om fusk rapporteras till 
universitetets disciplinnämnd och kan resultera i avstängning. Läs mer om 

akademisk hederlighet och plagiat på Ämnesguiden, under fliken "Att 

värdera information." 

 Hemtentamen skall laddas upp på utbildningsplattformen. 

 OBS! Inlämningsuppgiften rättas anonymt. Ange därför aldrig namn på 
inlämningsuppgiften. 
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 Kontakta läraren om du får problem eller om du av särskilda skäl inte kan 
lämna in uppgiften i tid.  

 

Bedömningskriterier  

Svaret bedöms med utgångspunkt från nedanstående bedömningskriterier (enskilda 

lärare kan delge liknande kriterier men kanske uttryckta med andra ord). 

 Relevans – Frågan ska vara rätt analyserad vad gäller ämnet och 

begreppen, och du ska svara på det centrala i frågan—undvik onödiga 
utvikningar. 

 Bredd – Du bör beakta olika synvinklar och aspekter i ditt svar. Svaret ska 

visa din förmåga att greppa bredden i frågan, och att sammanställa och 

jämföra information flera olika källor. 

 Djup – Du ska också kunna värdera kunskapsstoffet i förhållande till 
frågan, och visa att du kan se samband och skapa en syntes. Att enbart rada 

upp fakta i punktform visar på en dålig förståelse av kunskapsstoffet. 

Svaret ska skrivas som en löpande text, där det tydligt framgår hur olika 

centrala företeelser och begrepp är relaterade till varandra. 

 Reflektion – Du bör visa att du kan utvärdera, ta ställning till och dra egna 
slutsatser av kunskapsstoffet, samt att du kan argumentera för dina 

slutsatser på ett välgrundat självständigt sätt. 

 Struktur – Ditt svar ska vara strukturerat, sammanhängande och logiskt 

begripligt (ditt svar ska med andra ord följa en "röd tråd"). Svarets 
disposition speglar din tankereda. Använd gärna mellanrubriker och 

markera alltid nytt stycke, antingen genom indrag eller blankrad.  

 Litteraturanvändning – Bedömningen gäller hur väl du har lyckats att 

utnyttja den fastställda kurslitteraturen i ditt svar på frågan. Finns det t.ex. 

väsentlig information i kurslitteraturen, förväntar vi att den beaktas i 
svaret. 

 Språket – Du ska skriva med sammanhängande meningar och stycken, 

samt föra ett sakligt, lättförståeligt och förhållandevis kvalificerat 

resonemang. Texten ska vara grammatiskt korrekt och korrekturläst, utan 
stavfel, och följa formalia. 

 

Ju högre grad av kriterieuppfyllnad, desto högre betyg. För varje examination 

lämnar läraren skriftliga kommentarer där betyget motiveras mot bakgrund av 

bedömningskriterierna. Betygen graderas enligt betygsskalan i gällande 

kursplan, vanligen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).  


