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Studentkåren Malmös åsiktsdokument om kameraanvändning 
i digital utbildning 

 
Covid-19-pandemin har inneburit en stor förändring i högskolevärlden, samtliga lärosäten, inklusive 
Malmö Universitet, har ställt om till digital utbildning. Den campusförlagda utbildningen har skett 
restriktivt för att säkra kvalitén i vissa utbildningsmoment.  
Den digitala omställningen av utbildningen har påverkat studenternas situation på många olika sätt. Frågor 
om rättssäkerhet och integritetsintrång i samband med digital examination har diskuterats kontinuerligt 
under pandemins gång. Malmö universitet och Studentkåren Malmö är eniga i att digital examination ska 
utformas, i möjligaste mån, på ett sätt som gör minst intrång i studenternas integritet.  
Det finns många faktorer i studenternas privata liv som behöver tas hänsyn till i relation till rättssäkerhets- 
och integritetsintrång frågor (arbetsmiljö i hemmiljö, psykosociala aspekter, socioekonomiska frågor  mm.) 
 
Studentkåren Malmö anser därför att: 
 
Digital undervisning 

• syftet och användningen av webbkamera i undervisning bör först och främst diskuteras mellan 
lärare och studenter i alla utbildningsnära miljöer  

• alla studenter bör uppmuntras att delta i utbildningen, i möjligaste mån, med påslagen 
webbkamera 

• ha påslagen webbkamera aldrig ska vara ett krav för att delta i obligatoriska utbildningsmoment 
• lärarna ska se till att det digitala deltagandet i utbildningen fungerar för alla studenter 

 
Digital examination 

• vid examination med påslagen webbkamera ska det avses en (1) kamera framifrån 
• lärarna bör i möjligaste mån utforma de digitala examinationerna på ett sådant sätt så att de inte 

kräver kameraövervakning under själva examination dvs att välja examinationsformer som har 
minst integritetsintrång 

• muntlig digital examination med påslagen webbkamera ska tillåtas  
• beslut om skriftlig digital examination i hemmiljö med påslagen webbkamera ska fattas restriktivt 

enbart av dekan och alltid i samråd med studentombud 
• beslut om examination av praktiska moment samt färdighetsträning (som kan genomföras digitalt) 

med kameraövervakning uppmuntras men ska fattas enbart av dekan och alltid i samråd med 
studentombud 

• identifiering av studenter vid digital examination alltid ska ske på ett rättssäkert sätt och i enlighet 
med GDPR 

• filminspelning av digital examination som sparas och lagras i övervakande syfte inte ska ske 
• studenterna ska inte behöva att visa sina hemmiljöer till examinator eller någon annan 
• studenterna ska vara synliga och vända mot kameran men ska till exempel inte behöva stirra in i 

kameran  
• externa program för tentamenskontroll, såsom AI, program med ansiktsigenkänning eller 

fingeravtryck och liknande aldrig ska användas vid digital examination 
• universitetet alltid ska se till att det finns tillräckligt med teknisk utrustning för utlåning som 

möter studenternas behov 
 
 
 


