
Tentainfo Utbildningsservice
Regelverk och rutiner tentahantering

Presentation 27/11 & 4/12, 2019



Agenda

 Presentation Tentamensservice

 Utbildningsservice / Tentamensservice roll

– Process med Tentamensservice

 Regelverk kring tentor/examination

 Genomgång av alla steg i tentamenshanteringen

– Planering av tenta

– Inför tenta

– Under tentadagen

– Efter tenta

– Resultatrapportering

 Övriga frågor kring tentahantering



Utbildningsservice / 

Tentamensservice ansvar
Planering/
beställning 
tenta

• Planera datum 
tenta/omtenta 
med kursledare

• Boka tenta/ 
beställa 
tentaplatser

• Boka lokal + 
vakter

• Samordna 
tentor

Förarbete 
tenta

• Förbereda och 
öppna tenta-
anmälan

• Avstämning 
med kursledare 
inför tenta

• Ta emot Funka 
anmälningar

• Utskrift och 
kodning tentor

• Förbereda för 
Funka datorer

• Förbereda listor

• Överlämning 
Tentamens-
service

På tenta-
dagen

• Förberedelse i 
tentasal

• Insläpp 
studenter

• Info inför tenta

• Utdelning tentor

• Vaktning

• Inlämning 
tentor

• Kontroll av 
material från 
respektive sal 
och tenta

• Hämta tentor 
och listor

Efterarbete 
tenta

• Kontroll tentor 
och listor

• Förbereda för 
rättning

• Utlämning 
tentor för 
rättning

• Inlämning 
rättade tentor

• Efterarbete 
rättade tentor

• Anslå resultat

• Rapportering

Utbildningsservice

Tentamensservice

Tentavakter



Antal tentor inom VH per år

15/16 16/17 17/18 18/19

Totalt antal tentor 235 250 278 250

varav samordnade 125 130 166 134

% samordnade 53% 52% 60% 54%

Totalt antal tentadagar 101 97 105 104

Totalt antal tentander 5415 6600 6980 6700



Regelverk tentor/examination

Utdrag ur 

Utbildnings-

handboken



Planering av tenta - tillfällen

Tenta och omtentaplanering

 Ordinarie + (ev) omtenta 1 + omtenta 2

 Omtenta 1 ska ges inom 10-25 vardagar efter anslaget 

resultat (om alla skrivit och klarat ordinarie tenta behöver ej 

omtenta 1 ges)

 Omtenta 2 – inom 1 år efter kursstart

Nedlagd kurs 

 Nedläggningstentor – 3 omtentatillfällen inom 2 år



Planering av tenta - samordning

Fr o m våren 2020 – Tentamensservice uppgift att 

samordna beställda tentor

Utbildningsservice fortsätter hitta sätt att undvika krockar 

 Drygt 50% av VH:s tentor samordnas idag

T ex omtentor:

Lördagar och onsdagar sex veckor efter periodsluten –

både för att spara pengar och undvika krockar med den 

pågående kursens undervisning



Planering tenta – bokning tentor

Ny rutin inför vårterminen -20: 

Beställning/bokning av tentaplatser

 Deadline för beställning: 15/11 resp. 15/5

 Deadline för kursledare att lämna till US: 

ca 10 dagar innan

 US beställer tentaplatser i TE Exam

 TS bokar in salar/vakter



Inför tenta - information

Vad behöver US veta och varför?

Exempel:

- Hjälpmedel

- Sprättas

- Särskilt inlämningsförfarande

Stäms av t ex via mejl ca 2-3 veckor innan



Inför tenta - hjälpmedel

Värt att tänka på:

• Egen miniräknare kontra lånad 

miniräknare?

• När är lexikon ok?

• Fysisk bok kontra e-bok?

• Vad kan/ska tentavakterna vakta?

Diskutera gärna detta vid er institution



Inför tenta – information 

Kan studenter från tidigare 

år/kurser skriva samma tenta?

Meddela US
Ja

Nej

Anmälan öppnas vid 

kursstart för alla 

aktuella år/kurser

Var beredd på att frågan kommer att 

uppstå, ha en plan för hur släpande 

studenter tar igen momentet.

Hur lång skrivtid behövs?

Påverkar 25 % längre tid för funka, och 

hur lång tid som behövs till omtenta

När ligger omtenta 1 och 2? Bestäm i samråd med US

Kan anpassningarna 25 % 

förlängd tid, dator och mindre 

grupp/enskilt användas? Ja

Nej

Tentamensservice fixar det 

studenterna behöver utan att du 

behöver göra något mer.

Meddela studenter med särskilt 

stöd, samt US

Vid behov: 

Kontakta SLU-

Funka för att 

tillgodose 

studenternas 

behov av stöd  



Inför tenta – information

Ska flera lärare hjälpa till att 

rätta? Ja

Nej

Behöver tentan sprättas?

Ja

Nej

Är tentan ett egen modul?

Ja

Nej När ska resultatet rapporteras i 

Ladok?

Vilka hjälpmedel (om några) är 

aktuella?

Meddela US samt 

studenterna
Kan läggas i tentamensanmälan

Består tentan av flera delar som 

ska rättas och anslås separat? Ja

Nej

Meddela 

US

Tentan kan behöva 

behandlas som två 

(eller flera) tentor med 

olika kodlistor som 

skrivs i samma lokal 

under samma skrivtid

Meddela 

studenterna

Meddela US. 

Meddela 

lärarna att 

rättningstiden 

är 10 vardagar.

Hur ska tentan skrivas?

I formuläret, på lösa blad, 

enkelsidigt / dubbelsidigt

Bolla med 

US



Inför tenta – studentinfo + anmälan

Schemat anger dag (och tid om ord tenta)

Ladok anger tid och plats

 Ange ej lokal i schemat!

 Skriv ”lokal meddelas via tentamensanmälan”

Studenterna anmäler sig i Ladok till varje tenta

US lägger upp tentamensanmälan i Ladok i god tid

 Anmälan är obligatorisk! (Fr o m hösten -19)

 Påminn gärna studenterna!



Inför tenta – Funka-anmälan

Anmälan anpassad tentamen

 Via länk i tentamensanmälan i Ladok

 Vanligaste anpassningarna

- Förlängd tid

- Dator

- Enskilt rum / mindre grupp

 Övriga anpassningar enligt 

överenskommelse med examinator



Tentamensformuläret ska innehålla:

Plats att 

skriva 

betyg

Betygsgränser (ev

preliminära)

Tillåtna 

hjälpmedel

I sidhuvudet:

SLU + institution

Kurskod, kursnamn 

Ev. delämne

Datum och skrivtid

Plats att skriva kod

Sid X av Y



Tenta där svaren skrivs i formuläret

Sidhuvud: 

plats för tentakod

(se också föregående 

bild)
Poäng per fråga

Ruta att fylla i vid 

rättningen så att det 

går att kontrollräkna 

(i sidfoten!)

Plats att skriva svaret

Sidnummer

Sid X av Y (7)



På lösa blad

Rutiga? 

Blanka?

(Vi har rutiga 

med ”Kod: ___” 

förtryckt)

Tänk på att 

resultatet 

från tentan 

ska skrivas 

på innan 

utlämning!

T ex på ett 

försättsblad!



Inför tenta – utskrifter, kodning

Utskrift och kodning

 Skrivs ut enligt anvisningar (färg? enkel- eller dubbelsidigt?)

 Kodning (om ej anonymiseringskoder från Ladok används)

Förberedelse av anpassad tenta (Funka)

 Svarsrutor

 USB 



Inför tenta – listor och följesedlar

Listor och följesedlar

 Entrélista, inlämningslista, kodlista

 Följesedel Tentamensservice, följesedel vakter

Viktigt att 

Tentamensservice 

och tentavakterna 

får rätt information 

om vad som gäller 

kring en tenta



Inför tenta – överlämning TS

2 dagar innan

 Överlämning av tenta + listor till Tentamensservice senast 

kl 14 två dagar innan tentan

 Förvaras i låsta förråd

 Hanteras av Tentamensservice + tentavakter

 Förbereder tentor för respektive salar

Kommer att hantera tentor 

för hela Campus Ultuna, 

vilket innebär många tentor 

och många salar



Inför tenta

Deadlines inför tenta

 US behöver få tentan senast 5 vardagar innan

 TS deadline – kl 14 två dagar innan tentan

Varför så tidigt?

• Många tentor samtidigt

• Backup åt varandra, vid sjukdom

• Inte enda kursen… inte enda tentan…



Förberedelser 

Aktivera 

tentamensanmälan

Boka tentavakter 

och lokal

Sätta ihop tentafrågor

Utskrift av tentor 

samt eventuellt 

annat material

Utskrift av kodlistor, 

kodkuvert och ID-listor samt 

instruktioner till vakter

Materialet packas 

och tas med till 

lokalen

Tentan anpassas för 

dator för 

Funkastudenter

Avstämning om 

hjälpmedel och annat

Lämnas till Tentamensservice

Kl 14.00 två dagar före tentan



Under tentadagen

Tentamensservice startar och avslutar tentan



Under tentadagen – tillgänglighet?

Ska kursledaren/läraren komma till tentalokalen? 

Vara tillgänglig på telefon?

Valfritt, men värt att fundera på och diskutera 

 Vardagar? Kvällar? Lördagar?

 Om studenterna sitter i flera olika salar?

 Vilka frågor kan studenten få svar på? 

 Vilken info ska ges till alla om den ges till en student? 



Efter tentan – inför rättning

Alternativ 1: Inte åter till US  (ingen sprättning etc)

Tentorna hämtas i 

ServiceCenter
Kontroll av antal  

tentor och 

notering av 

använda koder

Utskrift av 

Följesedel för 

rättning

Läraren meddelas att 

tentorna är klara för 

upphämtning

Tentorna hämtas och rättas 

Resultatet fastslås

Poäng och betyg skrivs på 

tentornas framsida



Alternativ 2: Sprättning eller av annan anledning åter till US 

för granskning före anslag

Kontroll av antal  

tentor och notering 

av använda koder

Utskrift av 

Följesedel 

för rättning

Lärarna meddelas att 

tentorna är klara för 

upphämtning

Tentorna hämtas och rättas.

Varje lärare fyller i rättningsprotokoll

Tentorna 

sprättas 

Tentorna lämnas till US-VHC
Tentorna 

sätts ihop

Tentorna 

kontrollräknas

Examinator granskar gränsfall 

ev uppdatering av rättningsprotokoll

Tentorna hämtas i 

ServiceCenter

Efter tentan – inför rättning

Resultatet fastslås
Poäng och betyg skrivs på 

tentornas framsida



Efter tentan – för rättande lärare

 Hämta och lämna tentor för rättning

 Föra in poängen i rättningsprotokoll

 Summering per sida – i angiven ruta!



Efter tentan – inför rättning
Följesedel för rättning



Efter tentan – inför rättning

Rättningsprotokoll



Efter tenta – efter rättning

När tentorna är ihopsatta, kontrollräknade, gränsfall hanterade 

 Fastslå resultatlistan

 Skriva på betyg och poäng

 Anslå resultat

 Utlämning av tentor



Efter tentan – efter rättning



Efter tenta – bonuspoäng

Anslå resultat vid bonuspoäng:

1) Anslå resultat/betyg utan bonuspoäng

2) Avkodning

3) Lägga på bonuspoäng på tentapoäng

4) Resultat/betyg inklusive bonuspoäng

5) Anslå resultat inklusive bonuspoäng

Anonyma tentor gör att vi inte kan lägga ihop identitet med 

resultat förrän resultatet är anslaget



Efter tentan – rättningstid

Resultat ska meddelas senast 15 vardagar efter 

examinationstillfället

SLU-regler

Examinatorn beslutar om betyg, se avsnitt 4.5 Examinator, och meddelar 

resultat från en examination

•senast 15 vardagar efter det schemalagda genomförandet och

•minst 10 vardagar före den förnyade examinationen (omprov, 

omtentamen eller motsvarande).

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#larare45


•Kontroll (TS)

•US hämta 

•Sprätta 
/Sortera 

•Använda 
kodnr?

Tenta

•Lärare hämta

•Rättning

•Resultat till 
resultatfilen

•Återlämning

Klart för 
rättning

•Allt med?

•Sortera/sätta 
ihop

•Kontrollräkna 
gränsfall

•Avstämning 
lärare 

•Korrigering

•Fastslå  
resultatlista

Tentor 
till US

•Meddela 
utlämning

•Poäng och 
betyg till 
framsidan

•Avkoda

•Rapportera 
resultatet

•Utlämning

Anslag

Efter tenta – rättningstid (sprättad tenta)



0-1 
vardagar

Tenta minst 10 
vardagar

Klart för 
rättning

4 
vardagar

Tentor 
till US

15 
vardagar

Anslag

Efter tenta – rättningstid (sprättad tenta)



Efter tentan – rättningstid

• Många tentor parallellt

• Över 100 tentor

• Tid för avstämning med kursledare/tentaansvarig och 

hantering av eventuella gränsfall

• Backup åt varandra

• Säkerställa att vi håller tiden

Antalet dagar kan justeras beroende på tidpunkt, vad det är för 

typ av tenta och hur vi fördelar ansvaret, under förutsättning att 

vi kommunicerar och planerar för det i god tid. 

Kommunikation/avstämning kursledare/examinator och 

kursadministratör viktigt!



Efter tenta – rättningstid

Påverkar antalet dagar

• Sprättning eller inte

• Enkel/dubbelsidig tenta

• Färdiga tentor till US = Gränsfallen redan avstämda 

• Ansvarig lärare redo att stämma av anslagslistan före anslag

• Att det inte är för många olika tentor att efterhantera 

samtidigt

• Kommunikation kursledare/examinator - administratör



Efter tentan – rättningstid

Resultat på modul/kurs ska rapporteras i Ladok senast 

3 vardagar efter anslaget resultat

SLU-regler

Resultat av en examination ska rapporteras i Ladok senast tre vardagar 

efter att kraven bedömts vara uppfyllda. Under perioden 1 juli till 15 

augusti respektive 24 december till 6 januari får dock 

resultatrapportering ta upp till sju vardagar.



Tack för att ni lyssnade!

Frågor?


