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• Del 1 – Sådant som jag tror att det blir färre frågor om

o Praktiska moment, inklusive VFU och klinisk praktik

o Examensarbeten

• Del 2 – Sådant som jag tror att det blir fler frågor om

o Seminarier och muntliga redovisningar

o Salstentamen

• Sammanfattning

UPPLÄGGET



DEL 1



Rektorsbeslut FS 1.1-677-20 (2020-04-15) 

Rektor beslutar att delegera till dekan att vid behov bevilja 
dispens från [campus-förbudet] med avseende på att 

genomföra enskilda praktiska moment på campus om de inte 
går att ersätta med andra moment och om antalet deltagare 

begränsas och smittspridningsrisken hanteras.

Beslutet gäller till och med den 30 juni 2020.

Beviljade undantag ska rapporteras skriftligt till biträdande 
universitetsdirektör, Per Ragnarsson.

PRAKTISKA MOMENT



VFU/klinisk praktik fortsätter om huvudman godkänner detta 
och handledning för studenten kan säkerställas.

Samtliga regioner/kommuner ovan har meddelat att 
VFU/klinisk praktik kommer fortgå som planerat tills något 

annat meddelas.

https://www.umu.se/covid-19/vfu-for-dig-inom-halso--och-sjukvard/

VFU OCH KLINISK PRAKTIK

https://www.umu.se/covid-19/vfu-for-dig-inom-halso--och-sjukvard/


Målet är att du genomför din VFU utifrån de förutsättningar som 
verksamheten har att förhålla sig till.

Det är i dagsläget inte aktuellt att skjuta upp den 
verksamhetsförlagda utbildningen i utbildningsstrukturen eller 

att flytta om kurser.

https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/

VFU FÖR LÄRARSTUDENTER

https://www.umu.se/lararhogskolan/corona-studenter-som-gor-vfu/


Rektorsbeslut FS 1.1-693-20 (2020-03-19)

Rektor beslutar att det ska övervägas om alternativa former för 
arbetet kan ske, som innebär att fysisk närvaro i universitetets 

lokaler inte blir nödvändig, [och] att tillåta att sådana arbeten som 
kräver närvaro vid universitetets lokaler undantas från [campus-

förbudet]

EXAMENSARBETEN



DEL 2



Universitetsjuristerna: 
GDPR: Vad gäller för personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination på distans?

Livestreama via Zoom

Inspelning endast tillåtet om nödvändigt för dokumentation av 
examinationsunderlag. Men tänk på intrånget i privatlivet om 

inspelning sker: Uppmana studenterna att placera sig i en så neutral 
miljö i hemmet som möjligt (eller använda virtuell bakgrund).

SEMINARIER OCH 
MUNTLIGA REDOVISNINGAR



SALSTENTAMEN



Vad ni inte ska göra

Videoövervaka via Zoom 
GDPR: Man får övervaka.

Rättssäkerhet: Man bör inte övervaka.

Och: Gynnar de som vill fuska, missgynnar den som är nervös

SALSTENTAMEN



Vad ni bör överväga i första hand

Går de förväntade studieresultaten att examinera med en 
hemtentamen istället för en salstentamen?

Rektor beslutar att medge att avsteg från kursplan avseende 
undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som 

krävs för att motverka smittspridning av covid-19. 

Rektorsbeslut FS 2020/667 (2020-03-17)

”Vägledning och mall vid avsteg från kursplan”

SALSTENTAMEN



1. Stängda och kortsvarsfrågor

o Kunskap och förståelse

2. Långsvarsfrågor / Essäfrågor

o Resonemang och värdering

3. Utförande

o Praktiska förmågor och färdigheter

4. Personlig kommunikation

o (Allt ovan)

NÄR AKTUELLT MED HEMTENTAMEN?

Färdighet 
och förmåga

Kunskap och 
förståelse

Värderingsförmåga 
och förhållningssätt

(Alla)



Vad ni bör göra i andra hand: Flytta fram examinationen.

När det inte är möjligt att anpassa examinationsformen på grund av provets* 
utformning och kursplanens förväntade studieresultat kan provtillfället behöva 

senareläggas. 

Rektor beslutar att om de rådande omständigheterna förhindrar att provtillfälle 
förläggs inom den tidsram då kurstillfälle ges, kan provtillfället flyttas till efter 
den tidsram inom vilken kurstillfället ges. Sådant provtillfälle ska i sådana fall 
förläggas till sommaren 2020 eller höstterminen 2020. Endast om synnerliga 
skäl föreligger får provtillfälle förläggas till en senare tidpunkt än höstterminen 
2020.

Rektorsbeslut FS 2020/946 (2020-04-21), använd ”Vägledning och mall vid avsteg från kursplan”

*Med prov i detta beslut avses till exempel salstentamen, muntlig tentamen, deltagande i obligatoriska utbildningsmoment, 

uppsats, gruppuppgift, PM, laboration, praktik/VFU och seminarium.

SALSTENTAMEN



1. Stängda och kortsvarsfrågor

o Kunskap och förståelse

2. Långsvarsfrågor / Essäfrågor

o Resonemang och värdering

3. Utförande

o Praktiska förmågor och färdigheter

4. Personlig kommunikation

o (Allt ovan)

NÄR AKTUELLT MED 
SENARELÄGGNING?

Färdighet 
och förmåga

Kunskap och 
förståelse

Värderingsförmåga 
och förhållningssätt

(Alla)



Vissa examinationer fortgår ”som vanligt”.

Det går i många fall att senarelägga provtillfällen vid behov.

Om ni har en salstenta – överväg hemtentamen.

Livestreama seminarium och muntliga presentationer med inte
en digital salstentamen.

SAMMANFATTNING



TACK!

jonathan.wedman@umu.se, för UPL

Fil. dr i Beteendevetenskapliga mätningar 


