
 
 

NAPRAPATHÖGSKOLANS HANTERING AV 
VERKSAMHETEN MED ANLEDNING AV 
CORONAVIRUSET/COVID-19  
 
Naprapathögskolans målsättning är att kunna fortsätta undervisningen under VT20 enligt schema.  
Vi kommer i nuläget således ej att stänga, utan arbeta med anpassade undervisningsformer. 
Naprapathögskolans hantering av verksamheten stöder de beslut och rekommendationer som finns 
från myndighetshåll samt tillämpande av försiktighetsprincipen. Vi följer noga utvecklingen i 
samhället vilket innebär att nedanstående riktlinjer kan komma att förändras med kort varsel. 
 
Naprapathögskolan står väl rustade att erbjuda våra studenter anpassade undervisningsformer. Ledningsgrupp, 
skolledning och naprapatigrupp har det senaste läsåret arbetet med vår nya “Utbildningsplan 2020” vilket 
inneburit att vi redan planerat för flera moment rörande digitalisering av undervisning samt högre grad av 
studentaktiverande processer. Ett arbete som har gott stöd i pedagogisk forskning. Den anpassning av 
undervisningen som nu sker tar hänsyn till såväl myndigheternas rekommendationer som det faktum att vi inte 
vill äventyra studenternas normala studiegång och eventuella studiestöd.  
 
 
Nedan följer lite information om hur detta kommer att påverka redovisningarna av C-uppsatser. 
 

● Datum: enl. schema dvs den 4, 5 & 6:e maj 
● Schema: meddelas senare av Carro 
● Forum: distans via Google Meet, vilket innebär att ni examinatorer, opponenter, författare/studenter, 

examinator och moderator precis såsom tidigare redovisar, diskuterar och kritiskt granskar arbetena. 
Redovisningen livestreamas och spelas in för övriga studenter vid Naprapathögskolan. Moderatorn 
kommer att bjuda in till mötet i Google Meet (ni “bara” kopplar upp er…) 

 
Ni som är examinatorer i år har varit det flera gånger tidigare, vilket känns skönt!  
Det mesta kommer att gå till såsom tidigare (förutom att det sker på distans). Redovisningarna kommer att 
inledas med att författarna till uppsatsen presenterar sitt arbete under ca 15 minuter. Därefter är det 
opponenternas uppgift att diskutera uppsatsen under 5-10 minuter. Efter det tar ert arbete vid. Total 
redovisningstid per arbete: 45 min. Under redovisningen kommer vi moderatorer bl.a Martin Asker & jag att 
vara närvarande för att hålla koll på det tekniska, att tiderna hålls etc. 
 
 
Ett innerligt stort tack för att ni ställer upp som examinatorer! 
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