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Remissvar gällande Riktlinjer för genomförande av skriftliga

prov på distans vid Uppsala universitet

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring Riktlinjer för

genomförande av skriftliga prov på distans vid Uppsala universitet. Åsikterna presenteras i nedan

utefter rubrikerna i utkastet för de föreslagna riktlinjerna med en övrig kommentar längst ned.

2. Anonymitet

I stycke 2 önskar vi se ett förtydligande kring när anonymitetskoden får brytas. Bedömningen för

tentamen ska vara klar innan anonymitetskoden får brytas för att inte påverka bedömningen.

Gällande stycke 3 undrar vi varför det ska finnas undantag från användningen av

anonymitetskod, och hur ett sådant undantag skulle komma att tillämpas. Vi har inte kunnat

identifiera ett fall där det skulle vara försvarbart att inte använda anonymitetskod. Därutöver

anges att beslutet om undantag från anonymitetskod får delegeras “till ett av nämnden inrättat

beslutande organ”. Då detta öppnar upp för att många olika organ tillåts fatta beslut om

undantag från anonymitetskoden anser vi att detta endast bör ligga hos dekanen.

3. Tekniska förutsättningar

Alla studenter kan inte garanteras ha tillgång till en pålitlig internetuppkoppling eller en god

tentamensmiljö och bör kunna vända sig till universitetet för hjälp med detta. Därför bör stycke 2

inkludera både internetuppkoppling och tyst skrivplats.
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UUFS efterfrågar en mer preciserad formulering i stycke 4 vad avser “...IP-adresser,

plagiatkontroll med mera”. Vad med mera avser är osäkert, och bör förtydligas. Därutöver ska

dessa tekniska hjälpmedel inte få innebära krav på åtgärder från studenterna vad avser deras

implementering och användning. Detta ska istället vara institutionens ansvar. En student ska

exempelvis inte behöva ladda ner programvaror.

Vad avser stycke 5 önskar UUFS se ett förtydligande kring vems ansvar det är om universitetets

internet ligger nere. Rimligen kan inte universitets internetuppkoppling belasta studenten.

4. Instruktioner för studenter

UUFS ser gärna att det första stycken under kapitel 4 ges tillägget “studenterna informeras om i

god tid före examination” så att inga frågetecken kring provgenomförandet kan föreligga när

provtillfället är kommet.

Vad avser punkt 2 vill UUFS se en hänvisning till tidigare intagen regel att studenten kan vända

sig till universitetet om denne inte kan tillgodose internetuppkoppling och tyst skrivplats själv.

Gällande punkt 3 och identifiering genom video anser UUFS att detta förfarande endast ska

användas i undantagsfall, och att beslut härom ska ske enligt samma ordning som för bevakning

via videotjänst, se rubrik 3 st. 3 i utkastet. UUFS anser att identitetskontroll och

videoövervakning är snarlika vad avser både intrånget i studentens integritet och studentens

behov av webbkamera eller dylikt. Vad vidare avser den personal som ska genomföra

identitetskontrollen är det av vikt att redan här förtydliga att examinator inte får genomföra

identitetskontrollen.
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UUFS anser att punkten 8 bör tydliggöra huruvida den som redan avslutat sitt prov gör sig

skyldig till vilseledande vid examination när denne, trots avslutat prov, diskuterar med den som

ännu inte lämnat in sitt prov.

I punkten 9 önskar UUFS se att formuleringen “på det sätt som anvisas för det system som

används” tydliggörs för att visa vad som avses. Därutöver fattas ibland särskilda beslut kring en

students inlämning (exempelvis per mail i förväg från kursföreståndare), varvid UUFS önskar se

att om en student fått godkännande att lämna in på annat sätt eller sent ska även detta bedömas.

Gällande punkt 10 anser UUFS att det bör informeras i god tid kring vem man ska kontakta vid

eventuella problem.

5. Instruktioner för institution/kursledning

Gällande meningen “Ansvarig lärare ska säkerställa följande” ser UUFS gärna att detta ändras till

“Ansvarig lärare ska säkerställa följande under provtillfälle samt i samband med

tentamensanmälan:”

Under punkt 3 vill UUFS att man lägger till “Filformat” samt “Instruktioner för hur man ska gå

tillväga för att få detta filformat”. Studenter måste i vissa fall lägga mycket tid på fotografering

eller inskanning samt konvertering av filer och för att studenten i god tid ska förbereda sig på

detta är det viktigt att i tid veta hur man ska gå tillväga kring filformatshanteringen. Här bör det

också vara tydligt vilka programvaror och utrustning som krävs.

Punkt 4 bör lyda “att tydligt informera om vilka hjälpmedel som är tillåtna, och att tydligt

informera att inga andra hjälpmedel än de som anges som tillåtna får förekomma under provet”.
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Om det inte tydligt kommuniceras vilka hjälpmedel som är tillåtna (t.ex. anteckningar från den

tillåtna kurslitteraturen) riskerar detta att skapa stora problem för disciplinnämnden som behöver

tydliga ramar.

Vi föreslår att punkt 3 och 4 slås ihop då båda hanterar tillåtna och icke-tillåtna hjälpmedel.

5.2 Provets genomförande

I första stycket står det att studenter ska informeras i samband med prov. UUFS ser gärna att

man skriver att studenter även ska informeras i samband med tentamensanmälan. Detta för att

studenter ska vara väl förbereda inför provskrivning.

UUFS önskar även att nedanstående punkter läggs till under 5.2:

● Tillåtna och otillåtna hjälpmedel

● Inlämningsprocess samt inlämningsformat

● Vilken sekretess och hantering av provuppgifter som gäller kring ett prov

Gällande sista stycket under 5.2 vill UUFS åter understryka vikten av att ID kontroll över video

endast sker i undantagsfall med anledning av det som redogjorts ovan.

5.3 Arkivering och gallring

I stycke 2 bör det framgå vart studenten ska vända sig när denne vill ta del av de allmänna

handlingarna.
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Övrig kommentar

UUFS vill gärna se att studenterna i förväg kan testa de system som kommer användas under

provet. Detta skulle kunna göras genom att studenter erbjuds möjligheten att skriva en

demo-tenta i systemet de kommer använda under prov.


