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Ut b i l d ni n g s n äm n d en

Beslut om anonyma skriftliga salsprov och
andra skriftliga examinerande moment
Bakgrund:
Lunds naturvetarkår har väckt frågan om att fakulteten ska införa krav på anonyma
skriftliga salsprov, i enlighet med de riktlinjer som anges i ”Rättighetslista för
Lunds universitets studenter”. Man har också framfört önskemål om att utvidga
kravet till att gälla övriga skriftliga examinerande moment.
I ”Rättighetslista för Lunds universitets studenter 5.2” anges: ”Studenten ska, om
möjligt, vid bedömning av skriftliga salsprov vara anonym i förhållande till den
bedömande läraren. Examinator måste dock få del av namnen på provdeltagarna i
samband med att betyg sätts”.
I UKÄ: s Rättssäker examination, tredje upplagan anges: ”Det kan finnas ett värde
såväl för studenter som för lärare att rättningen av skriftliga prov sker utan att den
rättande läraren vet vem provdeltagaren är. Vid skriftlig examination bör ett
lärosäte sträva efter att anordna anonyma prov. Det är dock lärosätet som måste
avgöra om det är möjligt och lämpligt med anonyma prov på en kurs. Examinatorn
måste på grund av jävsreglerna ta del av namnen på provdeltagarna i slutskedet av
handläggningen.”
Frågan har diskuterats vid utbildningsnämndens sammanträden 2017-04-04, 201710-26 och 2017-12-07 samt vid studierektormöte 2018-02-28 och 2018-04-04.
Institutionerna har haft möjlighet att ge synpunkter.

Förslag till beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att studenter vid bedömning av skriftliga salsprov
och hemtentor ska, om möjligt, vara anonyma i förhållande till den bedömande
läraren. Undantag från anonymitet gäller generellt för examination av
examensarbeten.
Beslut om generella undantag och principer för individuella undantag från kravet
på anonymitet, ska fattas i institutionens grundutbildningsnämnd eller motsvarande
organ där studenter är representerade.
Det är institutionens ansvar att kontrollera att detta beslut efterlevs.
Ikraftträdande blir från och med höstterminen 2018.
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Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av
utbildningsledare Ina Alexandersson.

På utbildningsnämndens vägnar

Karin Hall

Ina Alexandersson

