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Rektor  
 

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under 
pågående utbrott av coronaviruset   
 

Rådande Coronapandemi har stor påverkan på verksamheten vid Lunds universitet. 
Både utbildning, forskning, samverkan och administration arbetar under ändrade 
förutsättningar.  

Den 29 maj meddelade regeringen att universitet och högskolor from den 15 juni 
2020 kan planera för att återgå till en mer ordinarie utbildningsverksamhet, men att 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för en 
minskad smittspridning av covid-19 fortsatt ska följas. Lunds universitet har därför 
beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer 
(examination) från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets 
lokaler med dessa förutsättningar.  

Beslutet innebär inte att verksamheten kan bedrivas på samma sätt som före 
Coronapandemin, men att tidigare beslut om att undervisning och examination tills 
vidare ska ske på distans om inte synnerliga skäl föreligger inte längre gäller. Vissa 
justeringar har också gjorts som gäller in- och utresande studenter. Övriga beslut 
och rekommendationer om anpassning av verksamheten med hänsyn till 
Coronapandemin gäller. Detta kommer att innebära att utbildningen bedrivs både 
på plats i universitetets lokaler och genom digitala verktyg. 

Fortfarande råder stor osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling. För att 
kunna planera undervisning och examination inför höstterminen behöver ett antal 
ställningstaganden göras utifrån dagens situation och de antaganden som är 
baserade på de premisser som idag är kända. I samband med ett nytt beslut har 
rektor därför uppdragit åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur 
återgång till en mer ordinarie verksamhet ska genomföras med hänsyn taget till 
beslut och rekommendationer. För att ge vägledning för de beslut som behöver 
fattas har detta dokument tagits fram med hjälp av representanter för fakulteterna 
och LUS.  

Utgångspunkt för all undervisning och examination 
Utgångspunkten är att all undervisning och examination ska genomföras med 
beaktande av universitetet beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, 
allmänna råd och rekommendationer. Undervisning och examination som 
genomförs i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, ska 
föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska smittspridning efter en 
helhetsbedömning. Möjlighet till fysiskt avstånd mellan deltagare samt möjlighet 
till handhygien ska säkerställas. Inga samlingar ska vara större än max 50 personer. 
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Beredskap att skyndsamt hantera nya förutsättningar 
Lunds universitets beslut och interna rekommendationer utgår från regeringens och 
andra myndigheters beslut. Detta betyder att det i universitetets planering inför 
hösten måste finnas beredskap för att skyndsamt kunna agera om förutsättningarna 
ändras.  

Prioritering av undervisning och examination 
Även med ovanstående utgångspunkter för genomförande av undervisning och 
examination, behöver prioriteringar göras. I första hand bör prioritering för 
genomförande i universitetets lokaler ges den utbildning som inte kan eller som är 
svårast att genomföra med digitala verktyg. Följande situationer bör prioriteras för 
genomförande med fysisk närvaro i universitetets lokaler eller på annan plats i 
universitetets regi, utan inbördes rangordning. 

 Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras 
digitalt. 

 Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag. 
 Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik som inte kan 

genomföras på alternativt sätt. Externt förlagda moment ska följa även 
eventuell värdorganisations riktlinjer för minskad smittspridning. 

 Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är 
beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats. 

 Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina 
studier vid universitetet höstterminen 2020.  

 Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för 
studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning. 

Bibliotek, läsplatser och grupprum bör hållas tillgängliga för studenterna så långt 
möjligt med hänsyn taget till åtgärder för minskad smittspridning. 

Genomförande av undervisning och examination 
I planeringen av undervisning och examination som genomförs i universitetets 
lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, behöver flera aspekter vägas in i 
en helhetsbedömning så att risken för smittspridning minskar.  

Möjlighet till tillräcklig fysisk distans mellan personer ska säkerställas. Ett avstånd 
om minst en meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i samma 
lokal. Detta innebär att planering av schemaläggning och utnyttjande av lokaler 
behöver göras så att inte trängsel uppstår. Det kan gälla sådant som att använda ett 
färre antal platser i en lokal än vad den är anpassad för, att skapa avstånd mellan 
sittplatser, att dirigera in- och utpassering i lokalerna, att anvisa kö till toaletter och 
fika. Information kan ges genom tydliga skyltar, markeringar eller andra 
anvisningar. Det kan också gälla sådant som att arrangera transporter i samband 
med moment som genomförs på annan plats än i universitetets lokaler på ett sätt 
som minimerar smittspridning.  

Om det inte är möjligt att genomföra åtgärder för minskad smittspridning på grund 
av lokalernas utformning eller på grund av andra omständigheter ska undervisning 
och examination ske med digitala verktyg. 

Föreläsningar eller andra delar av utbildningen med fler än 50 deltagare ska fortsatt 
ges med digitala verktyg.  

 



  
 

  

Ta tillvara erfarenheter 
Perioden av undervisning och examination på distans har gett oss många 
erfarenheter och goda möjligheter till en ökad digitalisering. Dessa erfarenheter bör 
tas tillvara i den fortsatta utvecklingen av utbildningen där digitalisering leder till 
en kvalitetshöjning.  

Riskgrupper 
För studenter som tillhör en riskgrupp eller som sammanbor med person som 
tillhör en riskgrupp kan särskilda hänsyn och anpassning behöva tas vid 
genomförande av undervisning och examination med fysisk närvaro.  

Ändring av kurs- och utbildningsplaner 
I de fall det är nödvändigt för att uppfylla universitetets beslut om genomförande 
av undervisning och examination, får beslutade kurs- och utbildningsplaner 
avseende höstterminen 2020 ändras vad gäller formerna för bedömning av 
studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt. Beslut 
om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller 
utbildningsplan. Samråd ska ske med berörd studentkår. Beslutet ska dokumenteras 
med angivande av skälen för ändring. 

Internationella studenter  
Internationella studenter är beroende av regelverken i respektive hemland samt av 
regler för uppehållstillstånd (i de fall där sådant behövs). Lunds universitet tar emot 
internationella studenter i den mån det är möjligt utifrån eventuella restriktioner för 
resande. 

Beslut om huruvida det är möjligt att erbjuda tilltänkt utbildning helt på distans, för 
de studenter som inte kan ta sig till Sverige, fattas av berörd fakultet. Detta gäller 
både för avgiftsbelagda studenter, programstudenter på grund- och avancerad nivå, 
utbildning på forskarnivå samt inkommande utbytesstudenter. 

Utlandsstudier 
Alla studenter som planerar att studera utomlands höstterminen 2020 bör rådas att 
säkerställa alternativa planer.  

Universitetet genomför utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån det bedöms 
kunna genomföras säkert utifrån rådande restriktioner för resande och det är 
möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och 
rekommendationer.  
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