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Angående dispens från kravet på distansundervisning
under perioden 15/6 - 30/8 2020 på
Naturvetenskapliga området
Från 2020-05-04 har det på Naturvetenskapliga området funnits en möjlighet att ansöka om
dispens från kravet på distansundervisning. Den möjligheten har gällt praktiska moment. För
studenter i behov av särskilt stöd har Studentavdelningen på motsvarande sätt haft möjlighet att
bevilja dispens för tillgång till resursrum.
Fredagen den 29/5 meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om
distansundervisning tas bort för lärosäten från den 15/6, men att Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att minimera risken för smittspridning ska följas.
På Stockholms universitet kommer kravet om distansundervisning att ligga kvar fram till den
30/8, med ett krav på ansökan om dispens för undervisning och examination i SU:s lokaler eller
annan lämplig plats. Dock så kommer man att kunna ansöka om dispens för annat än praktiska
moment, t.ex. grupparbeten, seminarier och annan undervisning och examination. Det är därför
nu möjligt att ansöka om dispens även för sådana moment som äger rum mellan den 15/6 och
den 30/8.
Denna möjlighet att öppna upp för annat än praktiska moment innebär inte att vi återgår till
normal verksamhet. För att minimera risken för smittspridning är det även fortsatt viktigt att
tänka igenom vilken undervisning och examination som kan genomföras på annat sätt än genom
att samla studenter och lärare och bara ansöka om dispens när det finns särskilda skäl.
En annan viktig komponent att tänka på är att inte ändra förutsättningarna för studenterna med
för kort varsel. Exempelvis är det därför inte lämpligt att genomföra salstentor redan i juni.
Däremot kan det vara möjligt i juli och augusti då det ger studenterna bättre möjlighet att
planera. Har studenterna redan informerats att examinationen kommer att ske digitalt är det
dock bättre att stå fast vid det även för mitten/slutet av sommaren. Det är också viktigt att vara
flexibel i vilken examination som erbjuds och när, även studenter kan befinna sig i en riskgrupp.
För salstentor krävs att man kan planera så att social distansering kan hållas under
examinationen och att maximalt 50 personer (inkl. studenter och tentamensvakter) samlas i
samma sal. Man behöver också tänka igenom tiderna för tentor så att inte stora studentgrupper
samlas i gemensamma utrymmen eller kollektivtrafiken innan tentamen. T.ex. bör rusningstid
undvikas och man bör planera för olika start- och sluttider för olika studentgrupper.
För ansökan om dispens används samma blankett och rutiner som tidigare meddelats.

Joakim Edsjö
Ordförande i Grundutbildningsberedningen

