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Vägledning vid ansökan om dispens från distansläge med
anledning av coronavirussjukdom covid-19
Bakgrund
Regeringen har den 17 mars rekommenderat att landets lärosäten ska övergå i distansläge för att
reducera risken – lokalt, regional och nationellt – för smittspridning av virussjukdomen covid-19. Med
anledning av detta har LiU beslutat att kurser som planeras att genomföras under Vt20 ska övergå till
distansläge (DNR LiU-2020-01167). I den mån kurser/kursmoment inte går att genomföra på distans kan
dispens från distansläge undantagsvis beviljas om det bedöms bättre än att skjuta utbildning på framtiden.
Sådana dispenser ska dokumenteras och fastställas i beslut som fattas av berörd dekan på förslag från
examinator.
Universitetet har i Vägledning om tillämpning av undantagsmöjligheter från distansläge med
anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (DNR LiU-2020-01124)
givit råd om vilka aspekter som måste beaktas vid ställningstagande kring dispens. Huvudinriktningen
är att LiU ska verka för minskad smittspridning i samhället genom att vidta långtgående men rimliga
åtgärder, och därmed ta sitt samhällsansvar genom att övergå i distansläge. Undantagsmöjligheter bör
därför endast utnyttjas i händelse av genomförande av mycket angelägna moment inom
utbildningarna (inklusive examination).
I LiU:s vägledning anges att rådande förhållningssätt måste vara att obligatoriska eller högt
prioriterade praktiska moment som inte kan genomföras på distans, kan få genomföras med fysisk
närvaro i LiU:s lokaler om särskild försiktighet iakttas. LiU:s vägledning anger mer specifikt vad som
innefattas i begreppet särskild försiktighet.
Förutom att reducera risken för smittspridning finns ytterligare anledningar att så långt det är möjligt
försöka genomföra även t.ex. laborativa moment på distans:
•

•
•

Den osäkra händelseutvecklingen implicerar att beslut om dispens eventuellt omöjliggörs eller
måste återkallas i händelse av att LiU själv beslutar om, eller påtvingas, ytterligare
restriktioner eller rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten etc.
Även om särskild försiktighet iakttas i varje enskild kurs kan risk för smittspridning uppstå på
toaletter, i entréer m.m. om flera verksamheter pågår parallellt i samma byggnad.
Även om LiU iakttar särskild försiktighet inom de egna fysiska lokalerna så kvarstår risk för
smittspridning om studenter och medarbetare tvingas resa till och från universitetet.
Studenter kan ha lämnat studieorten och internationell studenter även lämnat landet och
kommer ha svårt att genomföra inte undervisningen om den inte genomförs på distans.

Att tänka på vid ansökan om dispens
Dispensansökan utformas av examinator, men då dispenser kan antas komma att påverka individers
arbets- eller studiemiljö ska ansökan först tillstyrkas av berörd prefekt innan den tillställs dekanus.
Dekanus tar ställning till ansökan så snart läget medger i ett beslut som även kan innehålla ytterligare
villkor eller rekommendationer för dispensen. En ansökan behöver även göras när (delar av) enskilda
examensarbeten, kandidatprojekt m.m. behöver utföras inom LiU:s fysiska lokaler.
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I ansökan om dispens ska anges:
•
•
•
•

vilken kurs det handlar om,
anledning till att dispens söks,
vilka delar av kursen, examensarbetet etc. som inte går att genomföra på distans. Det kan röra
sig om såväl enskilda lärandemål som examinationsmoment eller eventuellt hel kurs,
en kortfattad redogörelse för hur många studenter/lärare som berörs och på vilket sätt
särskild försiktighet kommer att säkerställas, se (DNR LiU-2020-01124).

Observera att stor restriktivitet kommer tillämpas vid bedömningen av dispensansökan.
Alternativ till dispens från distansläge
Som alternativ till dispens från distansläge kan dekanus i vissa fall fatta beslut om tillfälliga avsteg från
befintlig kursplan (DNR LiU-2020-01202). Tillfälliga avsteg kan göras från examinationsmoment, från
undervisnings- och arbetsformer samt från betygsskala i samband med byte av examinationsmoment.
Däremot kan inte exempelvis lärandemål eller behörighetskrav ändras, eller examinationsmoment helt
strykas. En särskild vägledning förbereds för sådana tillfälliga avsteg från kursplanen.
Huruvida till exempel examinationsmoment kan bytas ut tillfälligt beror på hur lärandemålen är
formulerade. Även examinationsmoment som initialt synes omöjliga att genomföra utan tillgång till
exempelvis laborativa utrymmer kan ibland genomföras på distans beroende på hur lärandemålen är
formulerade. I bilaga till denna vägledning exemplifieras hur det går att tänka kring sådana tillfälliga
avsteg i syfte att minska risken för smittspridning.

Ulf Nilsson
Dekanus
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Bilaga: Exempel TFKE52 Grundläggande kemi
Ett av lärandemålen i kursen är delvis svårt att genomföra på distans. Lärandemålet lyder: Efter
genomgången kurs ska studenten kunna utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker samt
visa viss färdighet i teoretisk analys av laborativa data och förmåga att redovisa dessa i en
laborationsrapport.
Svårigheten ligger i att utföra vissa laboratorietekniker, men för att uppnå det delmålet kommer
studenten att få skriva utförligare rapporter med ett tillägg som fokuserar på att utveckla hur man
skulle gått tillväga om man haft möjlighet att genomföra laborationen samt en mer ingående
beskrivning av laboratorietekniken och principen för densamma.
De övriga två delmålen, analys av laborativa data och förmågan att redovisa analysen i rapportform, är
möjliga att genomföra och examinera genom att studenterna får data som genererats av studenterna
som gick kursen i fjol.
Laborationsmomentet i den här kursen bedöms inte vara avgörande för att nå programmålen utan
syftet är att visa på ett viktigt arbetssätt inom kemiområdet.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

