
EXAMINATION 
Kursens huvudbok examineras genom en individuell skriftlig salstentamen lördagen den 30 
oktober klockan 14.00-18.00. 
 
För att delta i salstentamen behöver studenten anmäla sig. I regel är sista anmälningsdag 
senast tio (10) dagar före tentamensdatum, men då avvikelser kan förekomma är det viktigt 
att studenten själv kontrollerar detta i Studentens tentamensguide: 
http://www.student.liu.se/tenta/regler?l=sv 
 
Där finns all information inför anmäla till tentamen. Tre veckor (15 arbetsdagar) efter 
salstentamen får studenterna betyg i kursen, vilka bedöms enligt en tregradig betygsskala 
enligt följande: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Det är inte möjligt för 
studenter som fått betyget G att skriva om tentamen för att erhålla VG. 
 
De examinerade tentamina kan hämtas ut vid en särskild tentautlämning. Kursens 
administratör, Anette Starborg informerar om plats för utlämning av tentamen. 
 
De studenter som erhåller betyget Underkänd på salstentamen alternativt inte deltar i 
tentamen lördagen den 30 oktober kan gå upp på omtentamen 1 den 2 december kl 14-18, 
eller omtentamen 2 den 20 januari kl 14-18.  
Samtliga studenter som skriver omtentamen bedöms enligt en tregradig betygsskala med U, 
G, eller VG. I enlighet med gällande regelverk för examination äger dessa tre 
tentamenstillfällen rum inom ett år. De studenter som går upp på tentamen efter de tre första 
tillfällena får själva ta reda på datum genom studieinfo samt anmäla sig till tentamen. 
 
Tentamen består av kortsvarsfrågor samt frågor som kräver längre redogörelser och utförliga 
beskrivningar. En begreppslista i alfabetisk ordning kommer att tillhandahållas tillsammans 
med tentafrågorna. 
 
OBS! Anmälan till omtentamen 1 den 2 december behöver göras innan resultaten från 
tentamen den 30 oktober har meddelats via LADOK. De som anmäler sig behöver inte tänka 
på avanmälan om tentamen blir godkänd. Anmälan till omtentamen 1 kommer automatiskt att 
tas bort till följd av att ett godkänt resultat från tentamen den 30 oktober har rapporterats in i 
LADOK. 
 
Vid samtliga tentamenstillfällen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna bortsett från 
begreppslistan som tillhandahålls tillsammans med tentafrågorna. 
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