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Sändlista 

Fortsatta anvisningar för undervisning och examination 

inom utbildning på grund- och avancerad nivå med 

anledning av den pågående covid-19-pandemin 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar 

att de anvisningar som återfinns i bilaga 1 till detta beslut gäller för vårterminen 

2021 som omfattar tiden från den 18 januari till den 6 juni, samt  

att från och med den 18 januari 2021 upphäva följande beslut: 

 Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på 

grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-

pandemin från den 8 juni 2020 (SLU ID: SLU ua 2020.1.1.1-2319) 

 Tillägg till anvisningar för undervisning och examination inom utbildning 

på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-

pandemin från den 16 september 2020 (SLU ID: SLU ua 2020.1.1.1-2319) 

 Tillfälligt undantag från anvisningarna med anledning av den pågående 

covid-19-pandemin från den 5 oktober 2020 (SLU ID: SLU ua 2020.1.1.1-

2319) 

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar Folkhälsomyndigheten 

(www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för minskad smittspridning i 

samhället. Från och med den 15 juni 2020 hänvisas lärosäten till de föreskrifter, 

allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.  

Motiv till beslutet 

Rektors inriktningsbeslut av den 8 juni 2020 uppmanar utbildningsnämndens 

ordförande att utforma anvisningar för genomförande av undervisning och 

examination med hänvisning till den pågående covid-19-pandemin. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

De förutsättningar som gällt för utbildning på grund- och avancerad nivå under 

höstterminen 2020 förlängs med detta beslut att gälla även för vårterminen 2021. 

Det krävs fortfarande anpassningar för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer följs. Digitalt baserade undervisningsformer kommer även 

fortsättningsvis att vara nödvändiga. Undervisning som är nödvändig att genomföra på 

campus ska genomföras med restriktioner för att begränsa smittspridningen. 

Från studenter som planerat att resa på utbyte, men av covidrelaterade skäl behöver 

ställa in utbytet med kort varsel, hanteras sena anmälningar till kurser flexibelt så att 

ingen student står utan relevant kursplats vid SLU. 

Eftersom de beslutade anvisningarna är tillfälliga gäller de för en avgränsad tids-

period: i detta fall avses vårterminen 2021. De gäller under förutsättning att Folkhälso-

myndighetens rekommendationer inte ändras och så länge styrelsens beslut av den 26 

mars 2020 med Särskilda befogenheter för rektor m.fl. i anledning av coronapande-

min samt rektors Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning 

och examination från 8 juni 2020 med anledning av den pågående pandemin är i kraft. 

Anvisningarna kan komma att justeras under terminen om behov uppkommer.  

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande, prorektor Karin 

Holmgren efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén. Innehållet i 

beslutet har utvecklats av universitetets ledningsgrupp för covid-19. I beredningen av 

ärendet har även avdelningschef Maria Orvehed deltagit. Rektor Maria Knutson 

Wedel och Sluss ordförande Marie Petersson är informerade om beslutets innehåll.  

Karin Holmgren 

  

  

Johan Torén 

Bilaga 

Fortsatta anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på 

grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-

pandemin 
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Bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut den 28 oktober 2020, 

SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-4041 

Fortsatta anvisningar för undervisning och examination 

inom utbildning på grund- och avancerad nivå med 

anledning av den pågående covid-19-pandemin 

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 med utgångspunkten att 

kursmålen ska kunna uppnås oavsett vilket undervisningsformat som väljs, 

men måste också beakta vad som anges i punkt B. 

 Examinator beslutar om eventuella anpassningar av obligatoriska moment. 

 Om det kommer till examinators kännedom att fler än en (1) individ på samma 

kurs eller i samma studentgrupp har fått bekräftad covid-19 ska övergång till 

distansstudier övervägas, helt eller delvis, under minst två veckor. Även 

berörda lärare ska betraktas som en del av gruppen. Beslut om eventuella 

distansstudier fattas efter samråd med berörd prefekt. Aktuella riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten och berörd region ska tillämpas för personer med 

covid-19.  

 

B. För nyttjandet av gemensamma undervisningslokaler gäller följande: 

 Undervisningslokaler inkl. tentamenssalar ska nyttjas så att social distansering 

kan upprätthållas. Maximalt 50 personer får delta samtidigt i en lokal. 

Förutsättningen är att ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varje person 

upprätthålls i lokalen och vid in- och utpassering samt att Folkhälsomyndig-

hetens övriga rekommendationer för minimerad smittspridning följs. Vid 

större grupper än 50 personer gäller fortsatt digitalt genomförande. 

Undantag: SLU:s salar och lokaler med plats för 300 personer eller fler 

undantas från kravet på att maximalt 50 personer samtidigt får vistas i lokalen. 

För övrigt gäller de förutsättningar som anges ovan för undervisningslokaler. 

Information om https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-

lokaler/. 

 För att maximera utnyttjandet av gemensamma undervisningslokaler exkl. 

tentamenssalar begränsas bokningsmöjligheten till 2-timmarsmoduler. 

 Förstaårsstudenter behöver få en bra start på sina studier och komma in i stu-

dentlivet på studieorten. Vid lokalbrist prioriteras därför kurser som ingår i 

https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/
https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/
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första året på program före andra kurser. Prioriteringen gäller program på både 

grundnivå och avancerad nivå. 

 Vid lokalbrist prioriteras examination före undervisning, särskilt tentamina 

som inte går att omforma till hemtentamina och därmed inte kan genomföras 

på distans. Även så kallade stopptentamina ska prioriteras vid behov. Se även 

punkt C. 

 Vid lokalbrist prioriteras seminarier, övningar och andra moment med hög 

interaktivitet före föreläsningar. 

 För att upprätthålla den sociala distansen och minimera risken för korsande 

flöden mellan undervisningslokaler och i gemensamma inomhus- och 

utomhusmiljöer, är det angeläget att schemaläggningen görs med tillräckliga 

raster (minst 30 minuter) mellan olika grupper. Med olika start- och sluttider 

på modulerna, ökar möjligheterna att distansen upprätthålls vid resor till och 

från campus. 

 

C. För skriftliga tentamina gäller följande: 

 Tentamina på distans genomförs enligt regelverket för hemtentamina i 

utbildningshandboken (avsnitt 8.4 Andra typer av examination (prov)). 

 Tentamina kan genomföras i tentamenslokal (salstentamen) under 

förutsättning att det är minst 1,5 meter mellan varje skrivplats eller person 

(inkluderar tentamensvakter).  

 Särskilda anpassningar för vissa studenter anges i punkt F.  

 

D. För undervisning och examination av praktiska moment gäller följande: 

 Undervisningsmoment som inte kan genomföras digitalt med säkerställd 

måluppfyllelse, exempelvis laborationer, kan genomföras på campus under 

förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpas och 

åtgärder vidtagits för minimerad smittspridning. 

 Fältmoment och studieresor kan genomföras under förutsättning att Folkhälso-

myndighetens rekommendationer tillämpas och åtgärder vidtagits för mini-

merad smittspridning. Riskbedömning och åtgärder för minimerad smitts-

pridning gäller även resa till och från fältlokalen eller studieobjekten i 

förekommande fall. 

 Examensarbetare kan genomföra experiment på en institution eller i fält under 

förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpas och 

åtgärder vidtagits för minimerad smittspridning.  
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E. För verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk-praktisk undervisning 

gäller dessutom följande: 
 

 VFU och klinisk-praktisk träning kan genomföras under förutsättning att 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillämpas och åtgärder vidtagits 

för minimerad smittspridning. 

 VFU ska fortgå i möjligaste mån. VFU får genomföras på UDS om det är brist 

på placeringar på andra kliniker, i den mån och omfattning som UDS kan 

klara. 

 

F. Särskilda anpassningar 

 Den student som tillhör en covidrelaterad riskgrupp11 eller sammanbor med 

person i riskgrupp ska i möjligaste mån beredas möjlighet till anpassad 

undervisning i obligatoriska moment och att genomföra tentamina i särskilt 

anpassad lokal. Examinatorn kan begära att studenten uppvisar intyg som 

styrker tillhörigheten till riskgrupp. 

 Möjligheten för internationella studenter (de som inte har svenskt person-

nummer) att söka uppehållstillstånd är knutet till undervisningsform. Om 

studierna till övervägande del kommer att bedrivas på campus kommer det 

vara möjligt för studenterna att få uppehållstillstånd för studier i Sverige, även 

om delar av undervisningen behöver ske digitalt. 

 Internationella studenter som på grund av reserestriktioner eller andra 

oförutsedda covidrelaterade svårigheter inte kan påbörja sin utbildning fysiskt 

på plats på studieorten, ska om möjligt beredas tillgång till undervisningen till 

exempel via inspelning och filmning. 

 

G. Information och samråd:  

 Samråd med studentrepresentant(er) från berörd(a) studentkår(er) ska ske vid 

beredning och beslut av enskild tjänsteman som rör studiemiljön. Riktlinjer 

finns i Utbildningshandbokens avsnitt 3.14 Studentinflytande och gäller även 

för frågor som hanteras inom universitetsadministrationen. SLU bör tillvarata 

studenternas erfarenheter från de initiala covidrelaterade anpassningarna inför 

kommande kurstillfällen. 

 Kursansvariga institutioner ska i förekommande fall dokumentera och 

skyndsamt informera berörda studenter om beslut avseende temporära 

anpassningar av undervisningen och/eller examinationen i kurser som 

påverkas. 

 

                                                      
1 Riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens definition. 


