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Hantering av dispens från kravet på undervisning och 
examination på distans, Naturvetenskapliga området 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutade Rektor 2020-03-17 att 
fr.o.m. den 18 mars 2020 ska all undervisning och examination bedrivas på distans. Den 10 
april kom Folkhälsomyndigheten med ett tillägg som innebär att lärosäten kan bevilja dispens 
från distansundervisning för viss undervisning och examination. I enlighet med detta 
beslutade Rektor 2020-04-28 att undantag kan tillåtas enligt följande: 

Rektor beslutar i enlighet med undantagen i Folkhälsomyndighetens rekommendationer att 
undervisning och examination i SU:s lokaler eller annan lämplig plats för vissa laborationer, 
fältkurser och andra praktiska moment kan tillåtas efter särskilt beslut av ansvarig dekan. 
Undantag får enbart medges om det finns synnerliga skäl och under förutsättning att risken 
för smittspridning kan minimeras. En särskild riskbedömning ska göras i varje enskilt fall. 
Beslut får inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämndsnivå. 

På Naturvetenskapliga området har dekanus delegerat till Grundutbildningsberedningens 
ordförande att fatta beslut om dessa undantag. Syftet med detta dokument är att klargöra hur 
sådana undantag kommer att hanteras. 

På området har en enkät genomförts bland områdets studierektorer 24–30/4 för att få en 
uppfattning om vilken typ av undantag institutionerna har behov av att kunna göra.  

Mot bakgrund av Rektors beslut, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ovan 
nämnda enkät gäller på området följande 

• Undantag medges enbart om det finns synnerliga skäl, d.v.s. om det är nödvändigt att 
bevilja undantag för att säkerställa att studenterna kan tillgodogöra sig kursens 
innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Tidigare rekommendationer att i 
största möjliga mån förändra undervisning och examination till distansformer gäller 
fortfarande. Undantag medges enbart när sådan förändring inte är tillräcklig för att i 
allt väsentligt kunna uppnå kursens förväntade studieresultat. 

• Undantag medges enbart för laborationer, fältkurser och andra praktiska moment, 
d.v.s. inte för annan undervisning och examination såsom salstentamina, seminarier 
eller annan gruppundervisning. 

• Det är institutionen som måste göra bedömningen om man vill ansöka om dispens och 
i det ta hänsyn till både hur det påverkar berörda lärare och studenter. 

• Institutionen måste göra en riskbedömning och redovisa vilka åtgärder man tänker 
vidta för att minimera risken för smittspridning. I den bedömningen ska inte bara 
hänsyn tas till själva undervisnings- och examinationsmomentet utan även hur det 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/


påverkar studenters och lärares resor. Exempelvis bör man förlägga 
undervisning/examination så att resor i kollektivtrafiken i rusningstid undviks. På 
Folkhälsomyndighetens hemsida finns en checklista med förslag på åtgärder som kan 
vidtas för att minimera risken för smittspridning. Länkar till Folkhälsomyndighetens 
information:  
Information till arrangörer av evenemang (Folkhälsomyndigheten) 
Allmänna råd för att minimera smittspridningen (Folkhälsomyndigheten) 
 
För undervisning/examination som innebär övernattning (på fältstation eller annan 
lokal) behöver institutionen särskilt redogöra för hur denna kan genomföras för att 
minimera risken för smittspridning. Exempelvis måste övernattning kunna ske i 
enskilt rum samt att mathantering och hygien kan skötas på ett sätt som minimerar 
risken för smittspridning. 

• Ansökan om dispens måste ske för varje kurs och kurstillfälle som dispens önskas för.  

• Ansökan behöver göras även för självständiga arbeten och forskningspraktikkurser 
(extern praktik och VFU hanteras i särskild ordning). 

• Institutionen ansvarar för att studentrepresentanter hörs. Om beslut att ansöka om 
dispens fattas av en person (d.v.s. ej av en beredning/styrelse där studenterna är 
representerade) behöver institutionen i ansökan om dispens redogöra för hur 
studentrepresentanterna har kontaktats och vilka åsikter de yttrade. Information om 
hur studentrepresentanter bör kontaktas vid enpersonbeslut finns i bilaga 1. I de fall 
ansökan om dispens tillstyrks av institutionens utbildningsberedning/styrelse eller 
motsvarande där studenter är representerade räcker den studentrepresentationen. 

• I de fall dispens beviljas bör institutionerna också vara flexibla och erbjuda 
undervisning/examination vid senare tidpunkt för de studenter som av olika skäl inte 
kan delta i undervisnings/examinationstillfället (de kanske tillhör en riskgrupp, har 
symptom på smitta eller helt enkelt inte p.g.a. reserestriktioner kan ta sig till 
undervisnings/examinationstillfället). 

• I de fall dispens beviljas så gäller dispensen bara under förutsättning att inte nya 
skärpta rekommendationer beslutas av Folkhälsomyndigheten eller av universitetet. 

 

Ansökan om dispens sker på särskild blankett och ska skickas in av prefekt eller den prefekt 
delegerat frågan till (ej enskilda lärare). Blanketten skickas till gb@science.su.se med kopia 
till edsjo@fysik.su.se.  

 

 

 Joakim Edsjö 

 Ordf. Grundutbildningsberedningen 
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Bilaga 1. 

Vid beslut som fattas av prefekt eller av prefekt utsedd person ska studentrepresentant höras 
(Regler för studentinflytande 7.3). Det är i första hand studentrepresentanter och i andra hand 
Stockholms universitets studentkår (SUS) som ska yttra sig vid enpersonsbeslut. För att 
underlätta processen är det lämpligt att både studenter och SUS erhåller skriftlig information 
samtidigt. För närvarande finns aktiva studentråd och studentrepresentanter vid samtliga 
sektioner på den Naturvetenskapliga fakulteten.  

Biologiska sektionen 
Biologiska studentrådet (BÄR): biologiskaamnesradet.su@gmail.com 
 
Kemiska sektionen 
Student Council of Chemistry (SCC): scc.natfak@protonmail.ch 
 
Matematisk-fysiska sektionen 
Fysikums ämnesråd (FÄR): far@fysik.su.se 
Fysikums ämnesråd är aktiva vid fysikum och institutionen för astronomi.  
 
Matematiska ämnesrådet (MSR): msr@math.su.se 
MSR är aktiva vid institutionen för matematik.  
 
MND:s studentråd: mnd.studentrad@gmail.com 
MND är aktiva vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik. 
 
Notera att institutionen för meterologi i dagslägen inte har ett aktivt studentråd. De har dock 
aktiva studentrepresentanter vars kontaktuppgifter känns till av institutionen.  
 
Sektionen för geo- och miljövetenskaper 
Geo- och miljövetenskapliga studentrådet (GÄR): gar.amnesrad@gmail.com 
 
Notera att kommunikation bör ske på engelska, då flertalet medlemmar inte talar svenska.  
 
Stockholms universitets studentkår (SUS) 
Studiebevakaren för naturvetenskapliga fakulteten: studiebevakare.natfak@sus.su.se 
 

mailto:biologiskaamnesradet.su@gmail.com
mailto:scc.natfak@protonmail.ch
mailto:far@fysik.su.se
mailto:msr@math.su.se
mailto:mnd.studentrad@gmail.com
mailto:gar.amnesrad@gmail.com
mailto:studiebevakare.natfak@sus.su.se

	Hantering av dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskapliga området

