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Riktlinjer för utrymning vid tentamina 
Instruktioner till dig som är skrivningsvakt 
Innan tentamen startar 

Försäkra dig om vilka utrymningsvägar som finns och var närmaste återsamlings-
plats finns.  
Påkalla studenternas uppmärksamhet och informera om utrymningsvägarna som 
finns från lokalen. Meddela också var återsamlingsplatsen är belägen.  

I början av tentamen 

Försäkra dig om att samtliga studenter fyllt i anonymkod (ev. personnummer) på 
omslaget. 

Vid utrymning 

Skrivning och inlämning av tentamen avbryts omedelbart när utrymningslarm lju-
der. 
Påkalla uppmärksamhet från samtliga studenter, meddela att utrymning genast skall 
ske, och att papper som tillhör tentamen inte får medföras från lokalen. 
Du lämnar om möjligt lokalen sist, utan att riskera din egen säkerhet. 
Kontakta snarast ansvarig lärare och meddela vad som hänt.  

Om/när klartecken för återgång ges – scenario 1: 

Du går in i lokalen och samlar ihop samtliga papper som lämnats på respektive 
bänk. Dessa läggs i omslaget och får ligga kvar på bänken. 
Studenter släpps in, varpå du meddelar att tentamen avbryts och att: 

o Tentamen som inlämnats innan utrymningen kommer att rättas. 
o De studenter som vill ha sin tentamen rättad trots att alla frågor inte är 

besvarade, tar omslaget med alla papper och lämnar till skrivningsvakten. 
o De studenter som väljer att inte låta rätta sin tentamen tar med sig omslag och 

papper från skrivningslokalen. Dessa studenter kommer inte att rapporteras 
som underkända, utan deras tentamen ogiltigförklaras.  

Tentamensvakt ser till att ansvarig lärare får de tentamina som skall rättas. 
(Ansvarig lärare planerar i samråd med institutionsledningen in ny tid för tentamen. 
Denna ska normalt ligga inom en vecka från den avbrutna tentamen. Studenterna 
ska meddelas snarast – helst via e-post.) 

Om/när klartecken för återgång ges – scenario 2: 

Om ansvarig lärare, efter samtal med dig, bedömer att tentamen kan återupptas1, 
släpps studenterna in och får återta sina platser. Skrivningstiden förlängs i samråd 
med ansvarig lärare, och inlämning sker på vanligt sätt. 

 
 

                                                        
 
1Detta kan t.ex. gälla vid tentamen med mycket små studentgrupper. 


