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Vägledning om praktik, exkursioner, studiebesök och
examinationer som inte kan genomföras med anledning
av coronaviruset, samt om CSN
Den verksamhetsförlagda utbildningen inom Socionomprogrammet omfattas av denna
vägledning. Lärarutbildningen hänvisas till deras egen Handlingsplan för VFU i relation till
Covid-19.

Rektor har beslutat att högskolans utbildningar ska ges med distansundervisning på alla
nivåer och fr.o.m. 2020-03-18 (Beslut angående omställning till distansundervisning med
anledning av coronaviruset, Dnr 1616-2.1.2-2020). I vissa fall är det svårt att ändra
undervisnings- eller examinationsform på grund av utbildningens beskaffenhet. Det gäller
t.ex. när praktik, exkursioner, studiebesök m.m. är del av den planerade undervisningen.
Undervisning eller examinationer kan då i värsta fall behöva senareläggas eller ställas in.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser att lärosätet i dessa fall bör erbjuda studenterna
ett examinationstillfälle så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl.
Södertörns högskola har regler för hur högskolan ska agera om det uppstått ett hinder på
grund av högskolans misstag. UKÄ uppmanar oss att låta dessa tjäna som en vägledning
(avsnitt 22.1 Rättigheter och skyldigheter dnr 1692/1.1.2/2015). Nedan finns en guide när
exempelvis praktik inte kan påbörjas eller måste avbrytas av smittspridningsskäl.
Att en examination ställs in kan innebära att studenter inte uppfyller behörighetskraven till
nästa kurs inom utbildningsprogrammet. Lärosätet har möjlighet att ge undantag från
behörighetskraven till sina kurser. Det är dock lärosätet som måste bedöma om det är
möjligt att ge undantag från behörighetskraven till nästa kurs inom ett program.
Rektorsbeslutet om omställning till distansundervisning anger att beslut gällande planering
och genomförande av praktik inom ramen för respektive program fattas av prefekt.
Bestämmelserna om studentinflytande i högskoleförordningen och högskolelagen gäller
även då ett lärosäte fattar brådskande beslut. Detta hanteras underrådande omständigheter
kring coronaviruset genom att beslut mejlas för beredning till ordforande@soders.nu.
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Praktik som inte har startat
Kan tillämpas även för exkursioner, studiebesök m.m.
Granska kursplanen, framförallt lärandemålen, utifrån följande fråga:
• Går det att genomföra praktiken innevarande termin under rådande smittskyddsåtgärder?
– Om svaret är ja: Genomför enligt kursplan.
– Om svaret är delvis eller med vissa restriktioner: Gå igenom för- och nackdelar
med att studenterna delvis genomför delkursen/kursen. Om fördelarna överväger
nackdelarna: Fatta beslut om att genomföra kursen/delkursen delvis under
vårterminen 2020 och att övriga examinerande moment genomförs vid senare tillfälle
som passar studenternas läsordning. (Rättigheter och skyldigheter § 22.1)
– Om svaret är nej: Fatta beslut om att praktiken/exkursionen/studiebesöket kommer
att ges vid senare tillfälle.
Gå igenom lämpliga alternativ för studenterna:
•

Annan studieordning inom programmet. Ge studenterna möjligheten att läsa
delkurs/-er som de egentligen ska läsa längre fram, men som fungerar
progressionsmässigt att läsa nu och att genomföra på distans.

•

För studenter som har rester kan det vara aktuellt att slutföra dem nu. (Notera att
detta inte är CSN-grundande, men att det under rådande omständigheter ändå kan
vara ett alternativ. CSN har meddelat att i de fall undervisning inte går att anpassa
till distansundervisning kommer CSN ändå betala ut studiemedel som redan
beviljats)

För en del studenter kommer det inte gå att ersätta den tid då praktiken skulle genomföras
med andra studier. Var förberedd på att det kommer att behövas individuella studieplaner för
studenterna. Förbered också intyg till CSN om att praktiken har ställts in och studenten inte
kan ta några högskolepoäng. Intygen ska utfärdas under vårterminen 2020. För mer
information se CSN:s hemsida.
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Praktik som pågår, men som avbryts av smittskyddsskäl
Kan tillämpas även för exkursioner.
Granska kursplanen, framförallt lärandemålen. Ta reda på hur lång tid studenten har
varit ute på praktik. Utgå från följande frågor:
• Har studenten uppnått lärandemålen trots att inte hela tiden för praktiken har
genomförts?
• Vad återstår för att studenten ska uppfylla målen?
Möjliga alternativ:
Betyg
• Examinator avgör om det finns tillräckligt med underlag för att sätta betyg. Alla dagar
måste inte vara genomförda på praktikplatsen för att studenten ska få betyg. Ordinarie
betygsskala gäller.
Kompenserande uppgift
• Examinator avgör om studenten genom exempelvis en skriftlig uppgift kan visa att
lärandemålen är uppfyllda. Efter godkänd uppgift får studenten betyg. Även här gäller
hela ordinarie betygsskala.
Praktiken måste slutföras vid senare tillfälle
• Examinator avgör om praktiken måste slutföras vid ett senare tillfälle. Ny tidpunkt för att
slutföra praktiken bestäms i samråd med studenten och praktikgivare till ett tillfälle som
passar studenten.
• För tiden som återstår av praktikperioden kan studenten möjligen läsa en annan delkurs
eller kurs. Undersök vilka möjligheter det finns till exempelvis en annan läsordning inom
programmet och ge studenten information om det. För en del studenter kommer det inte
gå att ersätta den tid då praktiken skulle genomföras med andra studier.
• Var förberedd på att det kommer att behövas individuella studieplaner för studenterna.
Förbered också intyg till CSN om att praktiken har ställts in och studenten inte kan ta
några högskolepoäng. Intygen ska utfärdas under vårterminen 2020. För mer information
se CSN:s hemsida.

CSN
I normalfallet har student endast rätt till studiemedel när man studerar. Under rådande
omständigheter, och i de fall undervisning/praktik eller examination måste ställas in, har
CSN meddelat att student som inte kan ta sina poäng på grund av att utbildning ställs in så
kommer studiemedel ändå betalas ut. Intyg från högskolan kommer att krävas för detta, och
det är institutionen/kursansvarig som ansvarar för att intyg skrivs vid behov. Mer information
finns på CSN:s hemsida csn.se.
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Informationsutbyte genomförs i sektorn, mellan SUHF, CSN, Ladokkonsortiet och lärosäten,
kring frågor om att förlänga terminstiden eller på liknande sätt kunna examinera efter
ordinarie terminstids slut, utan att ogynnsamma effekter uppstår för studenterna.
Krisledningen följer detta och kommer att informera vidare när mer information finns att tillgå.
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Malin Sigvardson
Avdelningschef Studentavdelningen
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