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Sändlista 

Anvisningar för övergång till undervisning och 

examination på distans inom utbildning på grund- och 

avancerad nivå med anledning av den pågående 

coronapandemin 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar 

att de anvisningar som återfinns i bilaga 1 till detta beslut gäller med verkan från 

och med den 18 mars 2020 och så länge styrelsens beslut av den 26 mars med 

Särskilda befogenheter för rektor m.fl. i anledning av coronapandemin är i kraft.  

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående coronapandemin rekommenderade regeringen den 

17 mars 2020 samtliga svenska lärosäten att från och med följande dag övergå till 

undervisning och examination på distans. Syftet är att minska smittspridningen i 

samhället. Samma dag informerade rektor samtliga studenter och medarbetare på 

SLU om att alla studenter övergår till studier i hemmet från och med 18 mars 2020. 

Informationen följdes av två kompletterande informationsmeddelanden den 18 

resp. 19 mars för att lösa den akuta situationen.  

Rekommendationen till de svenska lärosätena är (för närvarande): Ställ inte in, ställ 

om. UKÄ framhåller följande på sin webbplats (2020-03-25): ”UKÄ anser att 

eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. … UKÄ [kommer] inte 

att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smitt-

skyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.” 

Universitetsstyrelsen har genom ett ordförandebeslut den 26 mars 2020 (SLU ID: 

SLU.ua. 2020.1.1.1-1283) givit rektor m.fl. särskilda befogenheter i anledning av 

coronapandemin. Rektor har den 30 mars 2020 formaliserat den tidigare meddelade 

beslutsavsikten om att temporärt övergå till undervisning och examination på 

distans (samma SLU ID).  
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Motiv till beslutet 

Det övergripande målet är minskad smittspridning i samhället genom social 

distansering under den pågående pandemin, och detta ska ske bl. a. genom 

övergång till distansundervisning och -examination. Föreliggande beslut ger 

möjlighet att genomföra nödvändiga, temporära anpassningar av undervisningen 

och examinationen med anledning av den rådande situationen. För det ändamålet 

medges tillfälliga avvikelser från vissa delar av det som regleras i utbildnings-

handboken för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU (SLU ID: SLU ua 

2019.1.1.1-2914) och förtydligas hanteringen av verksamhetsförlagd utbildning. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Genom detta beslut får de behöriga beslutsfattarna befogenhet att fatta de beslut 

som krävs för att kunna upprätthålla undervisningen fast på distans, anpassa 

praktiska moment till målet om social distansering och flytta undervisnings- och 

examinationsmoment då andra anpassningar inte är möjliga. Utbildningens mål 

kvarstår och utbildningens kvalitet ska bibehållas så långt det är möjligt.  

Teoretiska undervisningsmoment som vanligen sker på campus ska istället ske via 

teoretiska självstudier, digitala system och lärplattformar. Salstentamina ska 

tillfälligtvis upphöra och examinationer istället genomföras på distans. En majoritet 

av SLU:s utbildningar är yrkesprogram och många kurser har en stor andel 

praktiska moment. Att omforma dessa till distansundervisning är en utmaning som 

kräver helt andra former för undervisning och pedagogik, och eventuellt flyttade 

moment. Tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner blir nödvändiga, liksom 

särskilda anpassningar av praktiska moment.  

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor 

Karin Holmgren efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén. 

Ärendet har initialt beretts under vecka 12 i SLU:s så kallade krisledningsgrupp. 

Den 24 mars behandlades ärendet i den utbildningsadministrativa noden. 

Studenterna finns företrädda i både krisledningsgruppen och noden. I den 

avslutande beredningen av ärendet har även avdelningschef Maria Orvehed och 

akademisekreterare Sune Lindh deltagit. Rektor Maria Knutson Wedel är 

informerad om beslutets innehåll.  

 

 

 

 

Karin Holmgren 

   Johan Torén 
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Bilaga 1 

Bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut den 30 mars 2020,  

SLU ID:ua.2020.1.1.1-1283 

Anvisningar för övergång till undervisning och 

examination på distans inom utbildning på grund- och 

avancerad nivå med anledning av den pågående 

coronapandemin 

A. Följande avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts: 

 Examinator beslutar om formerna för bedömning av studenternas 

prestationer. Om examinationen är av betydelse för examensmålen för 

yrkesexamen ska även berörd programstudierektor involveras i beslutet. 

 Examinator beslutar om formerna för undervisning på distans, med 

utgångspunkten att kursmålen även fortsatt ska kunna uppnås. 

 Examinator beslutar om eventuella anpassningar av obligatoriska moment. 

 Ändrade kurstillfällen beslutas av programnämndens ordförande avseende 

när i tiden olika kurser ges med syfte att t.ex. tidigarelägga teoretiska 

kurser inklusive tillfällig förändring i förkunskapskrav om det krävs, eller 

senareläggning av kurser med många praktiska moment.  

B. För undervisning och examination av praktiska moment gäller detta: 

 Examensarbetare som gör experiment på institution eller i fält kan fortsätta 

med det om arbetsmiljöansvarig finns på plats och har godkänt detta. 

Handledning av självständiga arbeten (examensarbeten) ska ske på distans. 

 Examinator får besluta att praktiska fältmoment och studieresor får 

genomföras, om de genomförs enskilt och utanför campus.  

C. För verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gäller följande: 

 VFU ska fortgå i möjligaste mån. Social distansering ska tillämpas och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. 

 VFU får genomföras på UDS om det är brist på placeringar på andra 

kliniker, i den mån och omfattning som UDS kan klara. 
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D. Information:  

 Kursansvariga institutioner ska i förekommande fall dokumentera och 

skyndsamt informera berörda studenter om beslut avseende temporära 

anpassningar av undervisningen och/eller examinationen i de kurser som 

påverkas. 
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Bilaga 2 

Bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut den 30 mars 2020,  

SLU ID:ua.2020.1.1.1-1283 

Bakgrund 

Utbildningsnämndens ordförande fastställde den 9 juli 2019 utbildningshandboken 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (SLU ID: SLU ua 

2019.1.1.1-2914). Utbildningshandboken är ett styrande dokument och innehåller 

grundläggande bestämmelser för hur utbildningen på grund– och avancerad nivå 

ska genomföras inom universitetet. 

Utbildningshandboken (avsnitt 4.5 Examinator) anger bl.a. följande:  

”Examinatorn 

 ansvarar för att kursens innehåll och nivå följer fastställd kursplan, 

 fastställer betygskriterier, se avsnitt 7.1 Tidig kursinformation, 

 ansvarar för bedömning av studenternas prestationer, 

 beslutar om betyg genom att attestera resultat i Ladok.” 

Utbildningshandboken anger vidare (avsnitt 8.1 Examination (prov) och 

betygssättning): ”Kursplanen styr – I varje kursplan anges de examinationsformer 

och fordringar för godkänd kurs som ligger till grund bedömningen av studentens 

prestation.” Där anges även att avvikelser från kursplanen kan ske i vissa indivi-

duella fall. Föreliggande beslut ger examinator rätt att anpassa examinationen för 

hela kursen. Avsteg kan behöva göras från både kursplanen och betygskriterierna. 

Utbildningshandboken anger också (avsnitt 8.5 Obligatoriska moment): ”Om en 

kurs innehåller obligatoriska moment ska det anges i kursplanen, och samtliga krav 

för godkänd kurs ska senast vid kursstarten göras tydliga för aktuellt kurstillfälle, 

se avsnitt 7.4 Kursstart. Därefter får obligatoriska moment normalt inte flyttas eller 

läggas till i schemat.” Föreliggande beslut ger examinator rätt att anpassa kursens 

utformning inkl. obligatoriska moment. Detta gäller även i pågående kurser och 

kommande kurser vars schema redan är bekantgjort för studenterna. 

Vad gäller kursers placering i tiden anger utbildningshandboken (avsnitt 6.4 

Kurstillfälle): ”Information om vilka kurser som startar kommande läsår ska finnas 

tillgänglig via SLU:s webb och antagning.se senast när ansökningsperioden för 

höstterminen börjar.” Vidare framhålls (avsnitt 6.5 Inställande av kurstillfälle): ”Ett 

kurstillfälle som ingår i ett fastställt kursutbud får bara i undantagsfall ställas in, 

och bara om det tydligt kan motiveras. Samma organ som fastställt kursutbudet ska 

fatta beslutet om att ställa in ett kurstillfälle.” 

Anpassningarna kan i vissa fall innebära en förlängning av utbildningen för 

studenterna. Det ska i möjligaste mån undvikas, men går inte att helt utesluta. Det 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#larare45
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#kursstart71
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#examination81
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#examination81
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#examination85
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#kursstart74
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#kursplan64
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#kursplan64
http://www.antagning.se/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/#kursplan65
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kan t.ex. gälla praktiska moment som kan bli nödvändiga att genomföra senare 

under vår- och sommarterminerna 2020 eller därefter. Föreliggande beslut ger 

programnämndernas ordförande rätt att besluta om ändrade kurstillfällen (när i 

tiden kurser ges). SLU kan senare komma att anpassa utbildnings- eller termins-

längd om det behövs för att studenterna ska kunna uppnå examenskraven. 

Tidig och tydlig information till berörda studenter är viktig. Kursansvarig institu-

tion ansvarar för att informera om anpassningar som beslutats av examinator. 

Respektive fakultetskansli ansvarar för att informera om ev. beslut om ändrade 

kurstillfällen. Programnämndens ordförande förväntas samråda med berörd/berörda 

programstudierektorer och kursansvariga institutioner inför ev. beslut om ändrade 

kurstillfällen. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

SLU har vid dialog med Näringsdepartementet förankrat ett undantag från 

distansstudier när det gäller djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet. 

Utifrån jämförelse med övriga vårdutbildningar är tolkningen att det som SLU 

benämner klinisk-praktisk undervisning eller klinikrotation på det egna universi-

tetsdjursjukhuset (UDS), är att jämställa med det som andra vårdutbildningar 

benämner verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I nuvarande krissituation omfattar 

då regeringens beslut om undantag från distansundervisning för VFU även 

den klinisk-praktiska undervisningen. 

Genomförandet av klinisk-praktisk undervisning och VFU måste ske med 

kontinuerlig riskbedömning i linje med de förslag som VH-fakulteten lämnat den 

20 mars 2020. Riskbedömningen ska inkludera andelen lärare, UDS-anställda och 

studenter som riskerar att behöva vara hemma. Om en stor andel studenter inte får 

närvara p.g.a. sjukdom, eller om en stor andel lärare bortfaller av samma anledning 

måste ett andra kurstillfälle ges under sommaren 2020. De som missar 

obligatoriska moment under våren måste ges tillfälle att genomföra dessa innan 

undervisningen för höstterminen 2020 förväntas starta och genomföras enligt 

ordinarie campusmodell.  


