
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS STÄLLER OM 
UNDERVISNINGEN VT20 MED ANLEDNING AV 
CORONAVIRUSET/COVID-19  
 
Naprapathögskolan har idag fattat ett beslut om att ställa om undervisning resterande del av VT20. Detta 
för att ni studenter ska kunna planera er tid på bästa möjliga sätt samt veta vad som gäller. Detsamma 
gäller våra lärare, såväl fast anställda som externa konsulter.  
 
Naprapathögskolans mål är att bedriva utbildningen enligt studieplan gällande VT20. Det obligatoriska 
närvarokravet togs bort temporärt från den praktiska och kliniska undervisning (2020-03-17 - 2020-03-30). Detta 
för att skapa utrymme att anpassa undervisningsformerna så att alla studenter skulle kunna möjliggöras 
undervisning. Närvarogränsen för godkänd kurs sänks från normalt 90% till 80% (såsom tidigare meddelats).   
Det obligatoriska närvarokravet återupptas igen 2020-03-31. Registrering av närvaro kommer nu att ske, precis 
som vanligt, för de som är på plats på de praktiska lektionerna eller på kliniken. 
Om man dock inte har möjlighet att vara på plats kan man även få närvaro enligt nedanstående alternativ.  
 
Teoretisk undervisning 

● Sker enligt schema med vissa undantag. 
● Lektionerna livestreamas enligt tidigare och vi strävar även efter att spelas in dem vilket möjliggör att ni 

kan ta del av dem när de passar er bäst samt obegränsat antal gånger (“repetition är ju kunskapens 
moder…”). 

 
Praktisk undervisning 

● Undervisningsformer: (studenter väljer den form som passar bäst) 
○ alternativ 1: lektion i klassrum 
○ alternativ 2: lektion på distans, undervisningen livestreamas 
○ alternativ 3: lektion via videoinspelat material 

OBS! Studenter som deltar vid praktiska genomgångarna ska vara medvetna om att genomgångarna filmas 
och sparas (för övriga studenter vid skolan) och ska ge sitt medgivande till att delta. Det är så klart ok att 
neka.  

 
● Schemaändringar har genomförts så att lektionerna ges vid ett tillfälle i helklass. 

 
● Obligatorisk närvaro, godkänd gräns 80%. 

Oavsett vilken undervisningsform man föredrar krävs det för att få närvaro att man genomför ett så kallat 
Exit-quiz, för att säkerställa att man fått med sig det viktigaste. 
Exit-quiz bestående av 3 flervalsfrågor (4 svarsalternativ) tas i slutet av lektionen för alternativ 1 & 2. För 
alternativ 3 så skall Exit-quiz genomföras samma vecka som lektionen är schemalagd, senast fredag. Mer 
info. kommer. 

 
Klinisk undervisning 
Information kommer att meddelas till samtliga klasser av klinikchef under morgondagen 2020-03-27. 



 
Naprapathögskolan 
2020-03-26 


