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Sektionen Student och utbildning 

Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under 
pågående utbrott av coronaviruset   
 
Denna Vägledning ersätter tidigare version från den 25 januari 2021.  

Vägledningen är framtagen i samarbete mellan Sektionen Student och utbildning, 
Sektionen Externa relationer, Avdelningen juridik, universitetsledningens staber 
och representant för Lunds universitets studentkårer. 

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

Under hösten 2020 har smittspridningen åter ökat i samhället och universitetet har 
därför skärpt beslut om anpassningar av sin verksamhet. Fortfarande råder stor 
osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling. För att kunna planera undervisning 
och examination gäller det beslut om ytterligare restriktioner som meddelades av 
rektor den 21 december 2020 tills vidare.  

Rektor har uppdragit åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om 
genomförande av undervisning och examination med hänsyn taget till gällande 
beslut och rekommendationer. Detta dokument har tagits fram för att ge vägledning 
för de beslut som behöver fattas.  

Utgångspunkt för all undervisning och examination 
Utgångspunkten är att all undervisning och examination ska genomföras digitalt 
utan fysisk närvaro i universitetets lokaler och med beaktande av universitetet 
beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer. Det är endast undervisning och examination som inte kan, eller 
som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt som efter beslut av dekan 
får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. 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.   

Genomförande av undervisning och examination 
Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån.  
Föreläsningar eller andra delar av utbildningen ska genomföras digitalt utan fysisk 
närvaro i universitetets lokaler. Undantag från detta får meddelas av dekan.  

Vid eventuellt genomförande av undervisning och examination i universitetets 
lokaler ska möjlighet till tillräcklig fysisk distans mellan personer säkerställas. 
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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 och att anvisa kö till toaletter. 
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. 

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns exempel på åtgärder för att undvika 
smittspridning av covid-19 vid undervisning och examination som behöver 
genomföras på plats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-
hogre-utbildning/   

Om det inte är möjligt att schemalägga visst/vissa utbildningsmoment inom 
terminstiden finns det möjlighet att ansöka om att förlägga utbildningsmoment till 
tid efter terminsslut (enligt Förlängning av vårterminen 2021 U2021/66). 

Prioritering av undervisning och examination 
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. Även i dessa fall ska beslut meddelas av 
dekan. 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, i den mån det 
är möjligt med hänsyn taget till universitetets skärpta beslut om 
anpassningar. 

• Introduktion av nytillkomna internationella studenter kan ske på plats om 
hänsyn är taget till universitetets skärpta beslut och då i anpassade små 
grupper efter riskbedömning. 

Lokaler 
Studieplatser och datorsalar är under tiden t.o.m. den 31 mars 2021 tillgängliga 
endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov för att kunna 
genomföra sin utbildning, t.ex. för tillgång till dator, internet, kamera, 
referensmaterial eller annan utrusning för distansundervisning och examination. 
 
Bibliotek ska hållas begränsat öppna för universitetets studenter i den omfattning 
som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning vid bibliotek samt 
tillgång till referenslitteratur.  
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Öppethållande ska föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska 
smittspridning. Möjlighet till fysiskt avstånd mellan besökare samt möjlighet till 
handhygien ska säkerställas. Detsamma gäller studieplatser och datorsalar. 
 
Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum, öppna miljöer 
ska hållas stängda under denna tid. 
 
 
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 under 
våren måste finnas beredskap för att skyndsamt kunna agera om förutsättningarna 
ändras.  

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

Även studenter kan beroende på situation omfattas av Smittskydd Skånes 
förhållningsregler till hushållskontakt med person som bekräftats ha covid-19. I 
sådant fall kan särskilda hänsyn och anpassningar behöva göras 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 vårterminen 2021 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 diarieföras 
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 endast i den mån det är möjligt utifrån eventuella 
restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och 
regelverk och rekommendationer från dessa studenters hemländer. 

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

Utlandsstudier 
Alla studenter som planerar att studera utomlands under vårterminen 2021 bör 
rådas att säkerställa alternativa planer.  

Universitetet genomför utlandsförlagda utbildningsmoment endast i den mån det 
bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt 
undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till 
mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.  



  
 
  
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.  
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