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Arbetsutskottets beslut 2015-06-03 rörande anonymiserad 
tentamensrättning vid HT-fakulteterna 
 
Bakgrund 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fattade 2011 ett principbeslut om att uppmuntra 

institutionerna att arbeta med anonymiserad rättning av salstentamina. 

Grundutbildningsnämnden har därför sedan dess tittat på hur anonymiserad 

tentamensrättning på ett rättssäkert sätt skulle kunna genomföras i praktiken, i syfte 

att se om man kan hitta en fakultetsgemensam lösning. De institutioner som redan 

2012 hade anonymiserad tentamensrättning på någon kurs använde sig av olika 

metoder för detta. Nämnden har diskuterat olika tekniska lösningar men beslutade 

att invänta ett rättssäkert tekniskt stöd för anonymiserad tentamensrättning från 

Ladok, vilket blev tillgängligt för test under början av 2014.  

 

För att få en tydligare bild av institutionernas förutsättningar i fråga om 

anonymiserad rättning av salstentamina togs frågan upp på kvalitetsdialogerna 

våren 2015. Syftet var såväl att inventera nuvarande rutiner som att se om det finns 

anledning att föreskriva gemensamma rutiner för HT-fakulteterna genom det nu 

färdiga systemstödet från Ladok. 

 

Vid sitt sammanträde 2015-05-21 diskuterade grundutbildningsnämnden ingående 

frågan om anonymiserad rättning av salsskrivningar, och även frågan om 

anonymisering av rättning vid andra tentamensformer. Nämnden menade att det 

finns vinster för både student och lärare med att arbeta med anonymiserad rättning 

i de fall där det är genomförbart – oavsett om det gäller salsskrivning eller inte – 

och det finns olika administrativa lösningar som kan användas. Kansli HT och IT-

enheten ger stöd till de institutioner som vill använda sig av dessa. 

 

I sitt förslag till beslut till AU ville nämnden inte begränsa anonymiserad rättning 

till en viss tentamensform, och inte heller föreskriva någon särskild administrativ 

lösning. Nämnden menade dock att det är viktigt att HT-fakulteterna följer det 

ställningstagande som finns i ”Rättighetslistan för Lunds universitets studenter”, 

och att institutionerna ska arbeta med anonymiserad rättning där det är möjligt.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet att 

 

- vid HT-fakulteterna ska anonymiserad rättning tillämpas på de 

examinationer där det är möjligt och ske på ett adekvat och rättssäkert sätt. 
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