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1. EXAMINATIONSFORMER 

Vid avdelningen för Mellanösternstudier tillämpas olika former av examination, inom olika 

delkurser. Vissa delkurser examineras genom hemtentamen, andra genom skriftliga och muntliga 

salstentor och åter andra genom inlämningsuppgifter. Delar av examinationen kan också gå ut på 

obligatoriska seminarier, gruppövningar eller dylikt. I detta häfte kommer de olika 

examinationsformerna, samt övrig information kring tentamen och regelverk som är viktig att ta 

del av som student, att beskrivas. För alla exempel som tas upp gäller att aktuell och kursspecifik 

information återfinns i kurskompendiet för respektive kurs. Generellt, oavsett examinationsform, 

gäller att en tentamen eller uppgift av annat slag ska rättas inom 3 veckor efter inlämning. 

 

1.1 TIPS OCH RÅD 

Oavsett examinationsform är det viktigt att ha följande i åtanke: 

 

Läs igenom frågorna och informationen i tentamen eller uppgiften noggrant. Det är väldigt 

onödigt att få ett sämre resultat enbart på grund av att du inte har läst igenom instruktionerna 

tillräckligt noggrant. 

 

Följ instruktionerna kring omfånget på dina svar. Om instruktionerna säger att ditt svar ska 

rymmas på cirka en A4-sida, så är det cirka en A4-sida som gäller, vare sig mer eller mindre. Om 

du känner att det är orimligt att svara uttömmande på en fråga på enbart en sida, fundera noga 

igenom ditt svar igen. Det är en viktig övning att lära sig att formulera sig kort och koncist och 

inte brodera ut texten alltför mycket. 

 

Svara klart och tydligt i fullständiga meningar. Läs igenom vad du har skrivit i efterhand och 

fundera på om det är tydligt även för den som ska läsa texten, inte enbart för dig själv. Dela gärna 

upp din text i stycken och använd rubriker och underrubriker i det fall detta är relevant. 

 

Dina svar ska utgå från den i kursbeskrivningen specificerade kurslitteraturen. Om du har 

tankar eller idéer som härstammar från övriga källor så kan du hänvisa till detta som ett 

komplement, men huvuddelen av dina svar ska vara underbyggda med hänvisningar till 

kurslitteraturen. 

 

Det kan vara relevant att i viss mån dela med sig av sina synpunkter kring en fråga, men 

var noga med att underbygga din argumentation med hänvisningar till relevant litteratur. Ett 
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argument måste vara akademiskt hållbart och kan inte byggas enbart på dina egna åsikter, 

trosuppfattning eller politiska hållning.  

 

Tänk på att skriva med egna ord, men underbygg din argumentation med den aktuella 

litteraturen. Detta är en viktig och ibland svår balansgång, som du kommer att öva mycket på 

under din utbildning. 

 

Både F och FX är underkända betyg. Inget av dessa betyg innebär att du genom 

komplettering kan höja betyget till ett godkänt betyg. I det fall du har gjort en inlämningsuppgift, 

som det även finns tillfälle att lämna in vid sen inlämning (för betyg C-F), kan du dock lämna in 

uppgiften på nytt, om du vid det första inlämningstillfället fick F eller FX.  
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2. HEMTENTAMEN 

En vanlig examinationsform som används vid avdelningen, främst inom Mellanöstern- och 

Nordafrikastudier, är hemtentamen. Vid en hemtentamen sitter du hemma och svarar på frågor 

med hjälp av den för delkursen angivna litteraturen. Normalt sett har du mellan 2-10 dagar på dig 

att skriva klart tentamen. Tentamen laddas ner på Mondo, och ska sedan också lämnas in via 

Mondo. För hemtentamen tillämpas i de flesta fall betygsskalan A-F (se kursspecifika 

betygskriterier för mer information). 

 

2.1. REGLER OCH FÖRESKRIFTER 

Tentamen publiceras på angivet datum (se din kursbeskrivning, schema och Mondo). Publicering innebär 

att tentamen kommer att läggas ut på Mondo. Tentamen kommer att finnas tillgänglig ända tills den ska 

lämnas in. Du behöver alltså inte ladda ner tentan exakt vid publiceringstillfället.  

 

Anmälan: 

Till en hemtentamen behöver du inte göra en tentamensanmälan. Du behöver dock vara registrerad på 

kursen den innevarande terminen. 

 

Inlämning: 

Tentamen skall lämnas in på Mondo på utsatt datum, oftast klockan 24.00 (för datum och 

korrekt tidsangivelse, se Mondo eller den aktuella kursbeskrivningen). Tentan bifogas som ett 

textdokument där du hittar den på Mondo, dvs. under Uppgifter (Assignments). Klicka på Bifoga 

filer (Add Attachments), sedan Lämna in (Submit). Det räcker inte att klicka på Spara (Save) – då 

sparas bara ditt dokument på din egen Mondosida.  

Observera att det ska komma ett automatiskt svarsmail till din e-post om du har lämnat in uppgiften korrekt. Kommer 

inte detta svarsmail, gå in och gör om proceduren på Mondo. 

Tentamen med kommentarer från läraren återfås på Mondo, där du också kan se ditt betyg inom 

tre veckor efter inlämnad tentamen. Betyg kan också ses på Mina Studier, genom www.mitt.su.se.  

 

Sen inlämning: 

Det går inte att lämna in tentan senare, i så fall är det omtenta som gäller. 
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Särskilda behov: 

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 

(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 

vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@orient.su.se). Vid exempelvis dyslexi 

kan du som student få längre skrivtid än övriga studenter. 

 

Formalia: 

För de flesta delkurser gäller att alla tentamensfrågor på hemtentamen måste besvaras. Om du 

undviker att svara på en eller flera av frågorna kommer detta innebära att tentamen per automatik 

blir underkänd, och du får istället skriva omtentamen. För korrekt och kursspecifik information 

angående detta, se information kring den aktuella tentamen.  

Generellt gäller följande: 

Tentan skall vara skriven på dator med 1,5 i radavstånd, 12pt och med ett lättläst typsnitt. 

Tentan måste innehålla ditt namn och ditt fullständiga personnummer. Det skall också stå vilken 

kurs du läser (t.ex. Mellanöstern- och Nordafrikastudier I eller Arabiska med MENA III), samt vilken 

delkurs tentamen avser (delkurs är ett av momenten i kursen och kan vara till exempel MENAs 

Medeltida och Moderna historia). Skriv också ut den innevarande terminen (t.ex. HT-13).  

Vid citat eller annan direkt hänvisning måste källan anges i texten. Vi rekommenderar att du 

använder dig av Harvardsystemet. För mer information, se kompendiet Formalia – Att referera.  

 

2.2. TENTA, OMTENTA, UPPSAMLINGSTENTA 

För de delkurser som har hemtentamen har du möjlighet att förutom den ordinarie tentamen 

skriva omtentamen, som oftast ligger i slutet av terminen, och uppsamlingstentamen som oftast 

ges under nästkommande termin. För att kunna skriva uppsamlingstentamen under terminen 

efter den då du var registrerad behöver du vara omregistrerad på kursen. Kontakta studievägledare 

för detta.  

 

Vad händer sedan? 

Efter att du har haft chans att skriva tentamen 3 gånger (tentamen, omtentamen och 

uppsamlingstentamen) men inte har blivit godkänd, har du möjlighet att examineras på nytt. 

Eftersom det då har gått ett år, och kursen ges på nytt med nya studenter och eventuellt ett delvis 

nytt kursupplägg, har du möjlighet att bli omregistrerad på kursen och skriva den terminens 
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tentor. Då gäller dock att du måste följa kursupplägget så som det ser ut den terminen. Det kan 

t.ex. vara så att kurslitteraturen har uppdaterats, eller att delar av examinationsmomenten har 

tagits bort eller lagts till. Exempelvis kan obligatoriska gruppövningar ha tagits bort till förmån 

för instuderingsfrågor, eller dylikt. Du måste då göra alla de moment som är obligatoriska den 

innevarande terminen – även om dessa moment inte var obligatoriska när du först var registrerad på 

kursen. 

 

Restmoment: 

Inom vissa delkurser är examinationen uppdelad, d.v.s. förutom hemtentamen ingår andra 

obligatoriska moment såsom gruppövningar, seminarium och dylikt. I det fall du har gjort ett 

eller flera av de obligatoriska momenten, men saknar något, har du rätt att komplettera med detta 

moment när tillfälle ges under den innevarande och nästkommande terminen. När mer tid än så har 

förflutit måste du göra om även de moment som du har gjort sedan tidigare, om du inte har gjort 

färdigt alla moment. I praktiken innebär detta att om en delkurs examineras genom 

hemtentamen, seminarium och gruppövningar, och du har gjort klart seminarierna och 

gruppövningarna under höstterminen 2013, räcker det om du gör hemtentamen vid 

omtentatillfället i slutet av höstterminen 2013 eller vid uppsamlingstillfället under vårterminen 

2014. Men om du inte blir färdig under perioden HT13-VT14, kan du inte under HT14 sedan 

enbart göra det moment du saknar sedan tidigare; du måste då göra om alla obligatoriska moment 

som krävs för att bli godkänd på delkursen. 
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3. SALSTENTAMEN 

En annan vanlig examinationsform som används vid avdelningen för Mellanösternstudier, främst 

inom språkkurser (Arabiska) termin 1-3, är salstentamen. Vid en salstentamen får du sitta och 

skriva tentamen i en förbestämd sal, på en förbestämd tid. Du har oftast 4 timmar på dig. I vissa 

fall är hjälpmedel såsom lexikon eller dylikt tillåtet – se din aktuella kursbeskrivning för korrekt 

information. För salstentamen tillämpas i de flesta fall betygsskalan A-F (för korrekt och 

kursspecifik information, se ditt kurskompendium). Salstentor är anonyma, d.v.s. läraren som 

rättar din tentamen ser bara ett nummer, inte ditt namn. 

 

3.1. REGLER OCH FÖRESKRIFTER 

Anmälan: 

Till en salstenta måste du göra en tentamensanmälan, vilket betyder att du meddelar att du vill skriva 

tentan. Detta sker på Mina Studier på nätet: www.mitt.su.se. Du loggar in med ditt Universitetskonto 

och under fliken ”Tentamensanmälan” anmäler du dig senast cirka en vecka innan tentamen. 

 

Tentamensregler: 

Under skrivningen gäller skrivningsvaktens hänvisningar. Varje student är skyldig att efterfölja 

skrivningsvaktens regler och hänvisningar. 

1. PLACERING: Varje student skall placera sig där det finns en skrivning utlagd eller där 

skrivningsvakten anvisar en plats. Det är inte tillåtet att flytta på skrivningarna. 

2. LÄMNA SKRIVNINGSSALEN: Det är förbjudet att lämna skrivningssalen tidigare än 30 

minuter efter det att skrivningen börjat. 

3. FÖRSENING: Studenter som kommer senare än 30 minuter till skrivningen får inte tentera 

om någon annan student lämnat skrivsalen. Försening innebär inte förlängd skrivtid för den 

student som kommit sent. 

4. PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER: Ytterkläder och väskor placeras på plats angiven av 

skrivningsvakten. 

5. PAPPER: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 

skrivningsvakten. 

6. HJÄLPMEDEL: Vid de tentamen där hjälpmedel så som lexikon är tillåtet kontrollerar 

skrivningsvakten att det inte finns några anteckningar i böckerna. 

7. FÖRBUD ATT SAMTALA: Det är förbjudet för de som skriver tentan att samtala efter det 

att skrivningen startat. 
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8. TOALETTBESÖK: Studenter som tenterar tillåts att gå på toaletten en och en efter att 

besöket anmälts till tentamensvakten. Lista för toalettbesök förs vid varje tentamenstillfälle. 

9. IDENTIFIERING: Vid inlämning av tentamen till skrivningsvakten skall giltig legitimation 

uppvisas. Studenten ska också skriva sin namnteckning på anvisat papper, vid inlämning. 

10. FUSK: Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om hen visar upp och 

lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda studenten möjlighet att byta ut 

det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.   

 

 
Särskilda behov: 

Se ”Särskilda behov” under avsnitt 2.1, om hemtentamen. Samma information gäller. 

 

3.2. TENTA, OMTENTA, UPPSAMLINGSTENTA 

Se information under avsnitt 2.2 gällande hemtentamen; samma regler gäller salstentamen. 

Observera att även informationen gällande restmoment är aktuellt här, exempelvis i det fall den 

skriftliga examinationen är uppdelad på olika salstentamoment. Har du då fått underkänt eller 

inte gjort en eller fler deltentor av totalt tre inom en delkurs, har du möjlighet att komplettera 

under den innevarande och nästkommande terminen. När mer tid än så har förflutit måste du göra om 

samtliga moment, även om du har klarat dessa sedan tidigare.  
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4. INLÄMNINGSUPPGIFTER 

På avdelningen för Mellanösternstudier används även olika former av inlämningsuppgifter som 

examinationsform, främst från och med termin 2 inom Mellanöstern- och Nordafrikastudier och 

från och med termin 4 inom Arabiska. Detta kan ses som en form av hemtentamen, men du har 

oftast längre tid på dig att skriva uppgiften; i många fall hela terminen. Uppgiften ska lämnas in 

via Mondo. För inlämningsuppgifter tillämpas i de flesta fall betygsskalan A-F. Observera att 

detta endast gäller om du lämnar in i tid – för regler vid sen inlämning, se information nedan. 

 

4.1. REGLER OCH FÖRESKRIFTER 

Anmälan: 

För en inlämningsuppgift behöver du inte göra någon tentamensanmälan. Du behöver dock vara 

registrerad på kursen den innevarande terminen. 

 

Inlämning: 

Uppgiften skall lämnas in på Mondo på utsatt datum, oftast klockan 24.00 (för datum och 

korrekt tidsangivelse, se Mondo eller den aktuella kursbeskrivningen). Dokumentet bifogas som 

ett textdokument på Mondo under Uppgifter (Assignments). Klicka på Bifoga filer (Add 

Attachments), sedan Lämna in (Submit). Det räcker inte att klicka på Spara (Save) – då sparas bara 

ditt dokument på din egen Mondosida. 

Observera att det ska komma ett automatiskt svarsmail till din e-post om du har lämnat in uppgiften korrekt. Kommer 

inte detta svarsmail, gå in och gör om proceduren på Mondo. 

Uppgiften med kommentarer från läraren återfås på Mondo, där du också kan se ditt betyg inom 

tre veckor efter inlämnad tentamen. Betyg kan också ses på Mina Studier, genom www.mitt.su.se.  

 

Sen inlämning: 

I de flesta fall kan du göra en sen inlämning av den aktuella uppgiften, om du inte har haft 

möjlighet att lämna in den i tid. Du kan också lämna in din uppgift på nytt vid datumet för sen 

inlämning, om du har fått underkänt vid ordinarie inlämning.  

Vid sen inlämning kan endast  betyg C-F erhål las .   
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Formalia: 

Uppgiften skall vara skriven på dator med 1,5 i radavstånd, 12pt och med ett lättläst typsnitt. 

Dokumentet måste innehålla ditt namn och ditt fullständiga personnummer. Det skall också stå 

vilken kurs du läser (t.ex. Mellanöstern- och Nordafrikastudier III), samt vilken delkurs uppgiften avser 

(delkurs är ett av momenten i kursen och kan vara till exempel MENAs Politik och Ekonomi I). 

Skriv också ut den innevarande terminen (t.ex. HT-13).  

Vid citat eller annan direkt hänvisning måste källan anges i texten. Vi rekommenderar att du 

använder dig av Harvardsystemet, se kompendiet Formalia – Att referera.  

 

4.2. OMTENTA OCH UPPSAMLINGSTENTA = SEN INLÄMNING 

Det finns inte möjlighet till omtentamen och uppsamlingstentamen för inlämningsuppgifter 

eftersom uppgiften förblir densamma; det publiceras inte nya frågor som i fallet med 

hemtentamen. Däremot finns det möjlighet till sen inlämning, se information under 4.1 ovan.  

 

Vad händer sedan? 

Efter att du har haft chans till inlämning i slutet av terminen och sen inlämning i början av 

nästkommande termin, samt i vissa fall även ett extra inlämningstillfälle i mitten/slutet av 

nästkommande termin, har du möjlighet att examineras på nytt om du inte har blivit godkänd. 

Eftersom det då har gått ett år, och kursen ges på nytt med nya studenter och eventuellt ett delvis 

nytt kursupplägg, har du möjlighet att bli omregistrerad på kursen och göra den terminens 

inlämningsuppgift. Då gäller dock att du måste följa kursupplägget så som det ser ut den 

terminen. Det kan t.ex. vara så att kurslitteraturen har uppdaterats, eller att delar av 

examinationsmomenten har tagits bort eller lagts till. Du måste då göra alla de moment som är 

obligatoriska den innevarande terminen – även om dessa moment inte var obligatoriska när du först 

var registrerad på kursen. 

 

Restmoment: 

Samma information som under 2.2 och 3.2 är aktuellt även här.  
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5. MUNTLIG TENTAMEN 

Ett vanligt komplement till skriftlig examination av olika slag är muntlig tentamen. Detta gäller 

främst inom språkkurserna (Arabiska). På muntlig tentamen kan du i de flesta fall endast få 

godkänt eller icke godkänt. En muntlig tentamen görs enskilt med läraren. 

 

5.1. REGLER OCH FÖRESKRIFTER 

Anmälan: 

Till en muntlig tentamen måste du göra en tentamensanmälan, på samma vis som till salstentamen, angivet 

ovan under avsnitt 3.1. Efter sista anmälningsdatum får du ett mail med information om vilken tid du 

har tilldelats för enskild examination med läraren.  

I vissa fall, framför allt inom studier på högre nivå, är kurserna så små att den ansvariga läraren själv gör 

upp med studenterna när de ska komma och tentera muntligt. I detta fall behöver du inte göra en 

tentamensanmälan. Observera att du i alla fall utom när läraren uttryckligen gör upp med dig om en tid 

för muntlig tentamen, ska anmäla dig via Mina Studier på nätet.  

 

5.2. TENTA, OMTENTA, UPPSAMLINGSTENTA 

På samma vis som för hemtentamen och salstentamen har du möjlighet att examineras muntligt 

vid fler än ett tillfälle om du får underkänt eller om du får förhinder vid det ordinarie tillfället. 

Informationen under avsnitt 2.2 och 3.2 är således giltig även i fallet med muntlig tentamen, 

inklusive informationen om restmoment. 
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6. PLAGIERING OCH FUSK 

Det är bra att plugga tillsammans med sina kurskamrater, men när det är dags att göra tentamen 

är det mycket viktigt att man gör den självständigt. 

Det är inte tillåtet att plagiera det någon annan har skrivit, vare sig det är från en klasskamrat, från 

internet eller ur en bok. När du återberättar eller citerar vad en författare har skrivit måste du 

därför alltid vara noga med att referera, d.v.s. ange varifrån information kommer. Om det inte är 

ett direkt citat (vilket måste markeras med citattecken), ska du återge informationen med dina 

egna ord. För mer information om hur man refererar, se t.ex. avdelningens 

formaliakompendium ”Formalia. Att referera” (kan laddas ner som pdf på 

www.orient.su.se/mena eller hämtas på studentexpeditionen).  

Tänk också på att om du ger det du skrivit till någon annan kan du råka ut för att du själv blir 

plagierad, och då kan det vara mycket svårt att avgöra vem som plagierade vem. 

Alla tentor och inlämningsuppgifter kontrolleras genom programmet Turnitin innan de lämnas till 

läraren för rättning. Turnitin är ett program som jämför tentor med varandra samt söker på 

internet efter likheter i andra dokument. 

Att plagiera någon betraktas som fusk, och våra lärare har lång erfarenhet och är mycket 

uppmärksamma på plagiering. Enligt universitetets regler måste all misstanke om fusk anmälas till 

en så kallad disciplinnämnd, som sedan avgör ärendet. I värsta fall kan detta leda till avstängning 

från Stockholms universitet.  

 

Centrala riktlinjer:   

För information om centrala riktlinjer från Stockholms universitet vad gäller examination, se 

regelboken, som finnes på: http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-

avancerad-niva 

 

Relevanta delar av regelboken att läsa igenom kan vara: 

- Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 

- Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet 

- Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 

 

LYCKA TILL MED DINA STUDIER OCH OLIKA TENTAMINA! 


