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Tentamen hösten 2020 maa Covid-19 
 
 

 
 
Beslut Rektor beslutar  

 
att tentamenskonstruktionen fortsatt under hösten 2020 i första 
hand ska vara sådan att övervakning ej krävs 
 
att centralt stöd, efter prövning, ges för vanlig salstentamen 
 
att beredskap bör finnas i planeringen av 
tentamenskonstruktion för att snabbt övergå till distansläge om 
smittoläget så kräver  
 
att  utbildningar som enligt ordinarie kursplan i sin helhet ges 
på distans kan, efter prövning, medges möjlighet till centralt 
stöd för digital övervakning 
 
 
 
 
 

Ärendebeskrivning Pågående pandemi och smittspridning av Coronaviruset har 
inneburit stor påverkan på arbetet under tentamensperioderna. 
17 mars 2020 rekommenderade regeringen universitet och 
högskolor att övergå till distansläge och rektor fattade därefter 
beslut om övergång till distansundervisning vid LTU. I maj 
beslutade regeringen att universiteten skulle återgå till fysisk 
undervisning under sedvanliga restriktioner för att reducera 
smittorisker. Universitetet börjar nu successivt återgå till 
ordinarie verksamhet och under hösten 2020 erbjuds en mixad 
undervisning, både fysiskt och på distans.  
 
Digital övervakning vid tentamensperioderna i lp3 och 4 löstes 
genom kraftsamling av såväl lärare, institutionspersonal som 
VSS-personal. Denna situation är av flera skäl inte hållbar 
under hösten. I och med att fysisk undervisning åter är möjlig 

Beslutande Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor 
Föredragande Mia Oldenburg, chef verksamhetsområde Student 
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kan också en successiv återgång till salstentamen ske. Givetvis 
med sedvanliga restriktioner för att hindra smittspridning.  
Omvärldsbevakning har skett löpande under våren och samtliga 
lärosäten har liknande utmaningar kring tentamen. Endast ett 
annat lärosäte erbjuder enligt uppgift övervakad digital 
distanstentamen. På sikt är detta en form som LTU önskar 
utveckla men i nuläget är det nationella läget oklart och det 
saknas gemensam syn/system på vad som krävs för en 
rättssäker digital distanstentamen.  LTU är aktiva i SUNETs 
kommande upphandling av systemstöd för digital tentamen och 
i egna, lokala projekt kring digitalisering av tentamen. Möjliga 
lösningar för att underlätta utmaningar koppat till tentamen 
under pågående pandemi undersöks alltså löpande och i olika 
konstellationer. Förhoppningsvis framkommer en lösning som 
underlättar digital övervakning inom kort.  
 
Utbildningar som enligt ordinarie kursplan i sin helhet ges på 
distans kan av praktiska skäl behöva fortsätta med digital 
distanstentamen. Pga pandemin är många lärcentra stängda och 
möjlighet att tentera vid andra lärosäten är begränsad. Om 
övervakning krävs i dessa fall får det ske utan centralt stöd. 
 
Pensionärer som alltid tidigare arvoderats som tentamensvakter 
har nu tillfrågats kring hur de ser på att återkomma som vakter 
för vanlig salstentamen under hösten, vilket ca hälften av dem 
ställt sig positiva till.  
 
För att klara att hantera höstens tentamensperioder föreslås nu 
rektor besluta att tentamenskonstruktionen i första hand ska 
utformas så att övervakning ej krävs samt att centralt stöd efter 
prövning, ges för vanlig salstentamen. Digital övervakning kan 
dock behövas för vissa utbildningar/kurser. Beredskap för 
snabb omställning till helt digitalt läge behöver planeras för 
under såväl lp 1 som 2. 
 
Studentkårerna har inget att erinra. Ärendet är diskuterat med 
huvudutbildningsledarna. 
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Expedieras till: Huvudutbildningsledare, studentkårer, administrativa chefer, 
tentamensadministration, högskolepedagogiskt center 


