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§ 114 Dnr KS 2021/00665-6.5.3 

Beslut - Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson och Caroline Högström, Moderaterna, har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna föreslagit 
att:  

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna till att använda ett anonymt rättningssystem för provskrivningar i 
stadens gymnasieskolor.  

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna till att använda ett datorprogram för anonyma provskrivningar i 
stadens gymnasieskolor.  

- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en test-
period för anonyma provskrivningar i utvalda gymnasieklasser.  

Kommunfullmäktige har den 15 april 2021 § 201 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
har inkommit med ett yttrande. Nämnden framför sammanfattningsvis att det 
redan idag finns digitalt stöd tillgängligt för att hantera anonyma prov inom 
gymnasieverksamheten på det sätt som motionärerna avser.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att motionen inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan finns tekniskt stöd för att 
hantera anonyma prov. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
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Kopia till 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson och Caroline Högström, Moderaterna, har i en motion med 
rubriken Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna föreslagit 
att:  
- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att använda ett anonymt rättningssystem för 
provskrivningar i stadens gymnasieskolor.  
- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att använda ett datorprogram för anonyma provskrivningar 
i stadens gymnasieskolor.  
- utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en 
testperiod för anonyma provskrivningar i utvalda gymnasieklasser.  

Kommunfullmäktige har den 15 april 2021 § 201 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som 
har inkommit med ett yttrande. Nämnden framför sammanfattningsvis att det 
redan idag finns digitalt stöd tillgängligt för att hantera anonyma prov inom 
gymnasieverksamheten på det sätt som motionärerna avser.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att motionen inte föranleder någon 
ytterligare åtgärd mot bakgrund av att det redan finns tekniskt stöd för att 
hantera anonyma prov. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Beslutsmotivering 

Motionärerna lyfter fram vikten av att även vid genomförande av prov 
upprätthålla likabehandling av elever på stadens gymnasieskolor. I 
remissvaret från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beskrivs hur man 
arbetar med digitala och anonymiserade prov och att likabehandling är en 
viktig del av uppdraget för gymnasieskolan och beaktas i många avseenden. 
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Inom stadens gymnasieverksamhet genomförs redan idag prov inom flera 
områden med stöd av digital teknik för att underlätta anonymisering och i 
övrigt också ge stöd med rättvisande prov.  

På nationell nivå förbereder Skolverket så att även de nationella proven ska 
komma att genomföras digitalt med start 2024. Avsikten är att öka kvaliteten 
på proven men också att skapa en ökad likabehandling. I Västerås stad pågår 
förberedelser för att kunna hantera de digitala nationella proven när de 
kommer. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

De befintliga tekniska lösningarna för att tillhandahålla anonyma digitala 
prov hanteras inom ramen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
budget. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Jörgen Sandström 

Digitaliseringsdirektör 
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§ 196 Dnr UAN 2021/00374-1.7.1 

Yttrande till kommunstyrelsen över Motion från (M) om anonyma 
prov i gymnasieskolorna 

Beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrande, daterat 2021-05-

20, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 

en motion från (M) avseende anonyma prov i gymnasieskolorna. 

I motionen föreslås att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i 

uppdrag att: 

- utreda möjligheterna till att använda ett anonymt rättningssystem för 

provskrivningar i stadens gymnasieskolor.  

- utreda möjligheterna till att använda ett datorprogram för anonyma 

provskrivningar i stadens gymnasieskolor.  

- införa en testperiod för anonyma provskrivningar i utvalda 

gymnasieklasser 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-08-30.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut:  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar yttrande, daterat 2021-05-

20, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, detta enligt det egna 

yrkandet, och att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt 

det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande Motion från (M) om anonyma prov i gymnasieskolorna 

Att genomföra prov anonymt kan ske antingen genom ett digitalt system, 

eller genom en annan hantering, till exempel genom koder eller 

motsvarande.  

Att genomföra prov med koder eller motsvarande skulle medföra ytterligare 

administration på skolorna vilket utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

inte anser vara rimligt. Det finns också en viss igenkänningsfaktor i elevers 

olika handstil. Därför är att det är rimligare att undersöka möjligheterna till 

anonyma digitala prov. 

Den kommunala gymnasieverksamheten har sedan 2014 använt olika 

verktyg för att genomföra och hantera digitala prov. Sedan 2019 använder 

verksamheten verktyget Dugga på samtliga gymnasieskolor. 

I verktyget kan man genomföra prov i många olika ämnen, inklusive mer 

naturvetenskapliga ämnen där eleverna kan använda olika grafiska verktyg.  

När lärare genomför ett prov med en klass är det som standard anonymiserat, 

det vill säga att lärare inte kan se vilken elev som har skrivit vilket svar 

förrän rättningen och bedömningen är genomförd. Detta kan inte heller tas 

bort av den enskilde läraren. I systemet finns det även möjlighet att låta 

andra lärare göra rättningen av hela eller delar av ett prov. Detta kan man 

genomföra om man vill säkra att det är flera lärare som delar på 

bedömningen, exempelvis för att hantera arbetsbelastning, samt för att öka 

likvärdigheten i bedömningar. 

Det kan dock finnas skillnader i hur mycket varje skola nyttjar Dugga för att 

genomföra prov. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att möjlighet redan finns 

för att genomföra anonyma prov i gymnasieskolan. 

 



 

Motion angående anonyma prov i gymnasieskolorna 

 

Vi behöver stärka rättssäkerheten på stadens gymnasieskolor. Det får inte förekomma annat än 
fullkomligt objektiva bedömningar vid rättande av prov. Vi vet att det idag fortfarande vittnas om viss 
favorisering och att elever som tidigare erhållit goda resultat har lättare att få högre betyg igen och 
vice versa. I vart fall är det upplevelsen för många elever. För att få bort allt tvivel om favorisering 
behöver vi skapa och införa ett system för anonyma prov. 

På universitet och högskolor sker samtliga tentamenstillfällen anonymt. Många tentor skrivs 
dessutom på dator i särskilda tentaprogram där studenterna får identifiera sig med en anonym kod, 
och sedan blir inte personnumren kända för examinatorn förrän efter avslutad bedömning. Ett 
liknande system vore bra att ha i våra gymnasieskolor. 

Ibland är det inte möjligt att skriva prov på dator, exempelvis när eleven behöver göra svårare 
uträkningar i matematik eller fysik. Då bör det ändå vara möjligt att använda en anonym kod för 
rättning. I dessa fall kan lärarna ha möjlighet att känna igen elevernas handstil, men det är bara 
möjligt de första tre åren. När det börjar nya årskullar som aldrig gjort annat än skrivit anonyma prov, 
kommer lärarna inte ha möjlighet att känna igen handstilarna lika lätt. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 

Att utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att använda 
ett anonymt rättningssystem för provskrivningar i stadens gymnasieskolor. 

Att utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till att använda 
ett datorprogram för anonyma provskrivningar i stadens gymnasieskolor. 

Att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en testperiod för anonyma 
provskrivningar i utvalda gymnasieklasser. 

 

 

_____________________  _____________________ 

Johan Henriksson (M)  Caroline Högström (M) 

Västerås 2021-04-12 
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