
A4 Onsdag 18 mars 2020

SDS 200318 E4 A04

CORONAVIRUSET
NYHETER

Online klumpigt       enligt lektorn
LUND

■ Lunds universitet ställer in campus
baserad undervisning och examination 
från och med idag. De nya omständighe
terna fick lärare och elever att fundera 
– vissa tog det hela med ro, medan andra 
var väldigt bekymrade.

Johanna Möller och Per
nilla Larsson läser en civil
ingenjörsutbildning i kemi
teknik vid Lunds tekniska 
högskola, LTH. De är inne 
på sitt fjärde år och känner 
sig bekymrade över att hög
skolan kan stänga.

– Vi läser just nu en 
15poängskurs med bara 
labbar. Vi gör reaktioner 
i labbet, och det kan man 
inte göra online eller hem
ifrån, säger Johanna Möller.

De är inte särskilt oroli
ga över att själva bli sjuka, 
men de oroar sig för sina 
närstående i riskgrupperna 

och över hur deras utbild
ning ska fortsätta.

Mika Hietanen  är lektor 
i retorik vid Institutionen 
för kommunikation och 
medier och han är osäker 
på hur bra viss undervis
ning kan göras på distans.

Under dagen ska han 
träffa sin studierektor för 
att diskutera en av sina mer 
praktiska kurser.

– Vi har små grupper på 
tio till max trettio perso
ner, så jag vill helst hålla 
campus undervisning. Det 
blir väldigt klumpigt att 

hålla våra praktiska kurser 
online. Ska eleverna spela 
in när de håller lovtal hem
ma och föreställa sig att de 
har en publik? En sak som 
vi övar är dynamiken mel
lan talare och publik och 
det går helt enkelt inte att 
göra online.

– Jag har hållit online
undervisning förr. Men inte 
med några dagars varsel, 
säger Mika Hietanen.

Lucas Forslund  och Erik 
Gustafsson läser en civil
ingenjörsutbildning i väg 
och vattenbyggnad vid 
LTH.

De tror inte att distans
studier kommer att påver
ka dem särskild mycket.

– Det är tentaperiod nu 
och vi har vår sista tenta 
på torsdag. Den sista infor
mationen vi fått är att den 
ska göras som vanligt. När 
nästa delkurs kör igång så 

Mika Hietanen är lektor i retorik och vill helst fortsätta hålla sin undervisning på campus. 

Universitetet 
ställer in alla 
föreläsningar
LUND
■ Lunds universitet 
övergår till distans
undervisning. Tentor 
och föreläsningar med 
närvaro ställs in från 
och med idag, men bib
liotek och läsesalar hål
ler öppet.

Alla föreläsningar och ten
tor med närvaro ställs in 
från och med idag när Uni
versitetet övergår till dis
tansundervisning. Men 
dörrarna ska inte låsas: 
studenter och anställda har 
fortsatt tillgång till biblio
tek, läsesalar och datasalar.

Beslutet är en direkt följd 
av regeringens rekommen
dation till alla högskolor att 
ställa in undervisning och 
examination med närvaro.

Universitetet ställer  också 
in alla internationella utby
ten som ännu inte påbör
jats, fram till den 30 juni. 
Fakulteter och verksam
heter får tillstånd att göra 
ändringar i kursplaner och 
examinationsplaner.

– Det är ju känsligt att 
göra det under pågående 
kurs, men nu tillåter vi det, 
så att man exempelvis kan 
ändra vanlig föreläsning till 
distansundervisning, säger 
Universitetets förvaltnings
chef Susanne Kristensson.

Utbyten är inställda både 
för svenska studenter och 
forskare som skulle ha åkt 
till andra länder och för in
ternationella forskare och 
studenter som skulle kom
mit till Lund.

Susanne Kristensson 
samordnar Universitetets 
krisledningsgrupp som nu 
träffas två gånger om da

gen, en gång på förmidda
gen och en på eftermidda
gen.

Till förmiddagens  möte 
igår var rektor Torbjörn 
von Schantz och prorektor 
Sylvia Schwaag Serger in
bjudna, eftersom ett nytt 
besked från regeringen 
väntades. Mötet inleddes 
med att alla tittade på di
rektsändningen från reger
ingens presskonferens.

– Vi har ju jobbat för att 
vara så förberedda som 
möjligt. Och väldigt många 
verksamheter är förbe
redda, men det finns an
dra som har svårt med att 
övergå till distansunder
visning. Hur bedriver man 
exempelvis teaterundervis
ning på distans? Laborativa 
verksamheter är ett annat 
problem, det är där vi ser 
de största bekymren, säger 
Susanne Kristensson.

Hur har ni resonerat när 
ni ställer in undervisning 
men håller bibliotek och 
läsesalar öppna?

– Vi bedömer precis som 
regeringen säger att de här 
åtgärderna behövs för att 
minska smittspridning
en. Smittspridningen kan 
inte elimineras i samhället, 
men den ska minskas. Med 
de här åtgärderna kom
mer vi att minska smitt
spridningen väldigt myck
et, men samtidigt kommer 
vi att kunna ha vissa vikti
ga funktioner igång. Det är 
den bedömning vi gör nu, 
men det kan så klart för
ändras i framtiden.

Har ni i Universitetets 
krisledningsgrupp tillgång 
till egen medicinsk exper
tis?

– Vi har tillgång till ex
pertis från medicinska fa
kulteten, vi har kontakt
personer som vi har använt, 
men vi går väldigt mycket 
på vad Folkhälsomyndig
heten säger.

De råd ni har fått internt 
är i linje med vad ni hör från 
Folkhälsomyndigheten?

– Ja.

Universitetets rektor  Tor
björn von Schantz säger att 
regeringens rekommenda
tion att stoppa alla föreläs
ningar och tentor med när
varo inte var oväntat.

– Jag har respekt för re
geringens beslut, vi tar det
ta på stort allvar, och nu 
gäller det att leva i den nya 
situation som vi är i. Sam
tidigt är det så att vissa 
utbildnings former är svå
ra att sköta utan fysisk när
varo, och hur det ska gå att 
lösa detta vet jag inte rik
tigt än, men vi jobbar på 
det.

Kan ni tänka er att för
länga terminen?

– Vi är öppna för alla 
goda lösningar. Problemet 
är att vi inte vet om det här 
problemet är borta till för
sommaren. Sannolikt inte. 
Jag känner mycket med de 
studenter som kanske skul
le ha tentat i morgon, vad 
ska de göra nu? Det är inte 
heller så lätt att skjuta upp 
undervisning till hösten, 
eller till nästa vår. Det är 
ett jätteproblem som vi vill 
lösa på ett sätt som är bra 
för studenterna, och med 
bibehållen kvalitet.

TEXT: KALLE 
KNIIVILÄ
kalle.kniivila 
@sydsvenskan.se

Gustav Ekström, ordförande Lunds universitets studentkårer och Torbjörn von Schantz,  
rektor vid Lunds universitet under presskonferensen igår. 
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V irusexperter och national
ekonomer är överens: Det 
gäller att göra rätt sak vid rätt 
tidpunkt.

När coronapandemin sveper över 
världen, börserna kraschar och depressi
onen står för dörren upprepas mantrat.

Rätt tajming – det handlar om liv och 
död.

Problemet är att ingen vet vad som är 
rätt sak vid rätt tid.

Många har sett de pedagogiska förkla
ringsmodellerna. Epidemiologernas kur
va med antalet coronasjuka på ena axeln 
och tid på den andra. Det gäller att plat
ta till kurvan så att det inte uppstår en 
puckel av sjuka över den streckade linjen 
som markerar vad sjukvården klarar av.

Eller den brittiske läkaren Robert 
Isaac som i en Youtubevideo med tre 
miljoner visningar förklarar samma sak 
genom att ösa vatten i hinkar: Smittan 
måste bromsas så att sjukvården hinner 
ta hand om dem som blir sjuka.

Igår kallade  statsminister Stefan Löfven 
åter till presskonferens. Precis som da
gen innan – då regeringen presenterade 
ett paket på 300 miljarder för att rädda 
företag och jobb – stod det tre blågula fa
nor på scenen, en markering av stundens 
allvar, en signal till nationell samling.

Tillsammans med utbildningsminis
ter Anna Ekström förklarade Löfven 
att landets gymnasieskolor, komvux 
och högskolor nu ska bedriva distans
undervisning.

Grundskolor och förskolor hålls öpp
na, men kan komma att stänga senare. 
Förberedelser vidtas.

Och regeringen och expertmyndig
heten upprepade mantrat.

”Det gäller att göra rätt åtgärd vid rätt 
tillfälle”, sa Löfven.

”Vi ska göra rätt sak vid rätt tidpunkt”, 
ekade Folkhälsomyndighetens general
direktör Johan Carlson.

Självklart dök frågan upp: Danmark 
och Norge har ju redan stängt sina sko
lor – har de gjort fel?

Eller lite annorlunda formulerat: Hur 
vet ni att Sveriges tajming är rätt?

Det enkla svaret är att ingen kan veta 
säkert. ”Vi litar på experterna”, slog Ste
fan Löfven fast.

Den senaste veckan  har det cirkulerat  
uppgifter på nätet och i medierna om 
att Storbritannien och Sverige skulle ha 
en hemlig strategi om ”flockimmunitet”.

Regering och myndigheter skulle ha 
dröjt med att stänga skolor och utfärda 
karantän för att många unga människ
or, som tål viruset bättre, snabbt skulle 
bli smittade – och samhället på så vis få 
ett slags kollektiv immunitet.

Ett cyniskt spel med människoliv, 
tyckte kritikerna.

Men på presskonferensen dementera
des allt detta: ”Vi har aldrig haft flock
immunitet som strategi”, sa Johan Carl
son.

Däremot kommer flockimmunitet 
sannolikt att uppstå förr eller senare 
så att smittan bromsas. Men det är ing

et mål just nu. Idag handlar det om att 
platta till den där kurvan så att sjuk
vården hinner med.

”Vi vill ha en långsam smittsprid
ning”, sa Carlson.

Men om nu allt  handlar om tajming – 
varför gör länderna så olika? 

Frankrikes Emmanuel Macron har ut
färdat utegångsförbud. Hela Italien är 
i karantän.

Ibland fattar politiker irrationel
la och kontraproduktiva beslut för att 
visa handlingskraft. När Donald Trump 
stängde USA:s gränser uppstod trängsel 
och enorma köer med tusentals männ
iskor vid flygplatsernas passkontroller.

När Danmarks statsminister Met
te Frederiksen bommade igen gränsen 
protesterade hennes egna experter vid 
Sundhedsstyrelsen.

Ända sedan coronapandemin  bröt ut 
har Folkhälsomyndighetens experter 
försökt förklara det där med tajming.

Utfärdar man utegångsförbud för ti
digt gör det ingen nytta, eftersom så få 
är smittade. Och då tar epidemin fart 
igen när det hävs.

Samma sak med skolan. Stängs den 
för tidigt hålls en massa friska barn hem
ma i onödan samtidigt som deras för
äldrar inte kan jobba i vård och omsorg.

Dessutom: Stänger man ner samhäl
let allt för drastiskt och vid fel tillfälle 
slår det stenhårt mot ekonomin. Företag 
och jobb slås ut – vilket i sin tur skapar 
fattigdom, lidande och många männis
kors för tidiga död.

känns det helt okej att bör
ja med distansundervis
ning. Det skulle kännas 
mycket värre om man var 
mitt inne i en kurs, säger 
Lucas Forslund.

Även de har praktiska 
moment och labbar i sin 
undervisning, men inte 
under den fjärde terminen, 
som de är inne på.

– Jag tror inte att om
ställningen blir så avgöran
de för oss. Men jag är gan
ska engagerad i sektionerna 
i skolan. Då är det mycket 
som ställs in, vilket är väl
digt tråkigt. Jag kommer att 
ha ansvaret för nollningen, 
och nu har vi krismöten om 
hur det ska bli. Det lär nog 
också dröja ett tag innan 
man går ut på nationerna 
igen, säger Lucas Forslund.

Han har tidigare positiva 
erfarenheter av att läsa juri
dik på distans och tror där
för inte att det skulle vara 

några problem med bland 
annat onlineföreläsningar.

Inte heller  Hanna Her
tel, som läser en kandidat 
i ekonomi, tror att hennes 
studier kommer att påver
kas av beskedet.

– Jag läser på distans. 
Vi har inspelade föreläs
ningar med hemtentor 
och inlämningsuppgifter 
och det fungerar bra. Stu
diemässigt gör det ingen 
skillnad och än så länge 
inte heller socialt. Men jag 
och en kompis hade tänkt 
att boka en utlandsresa till 
Turkiet eller Mallorca. Men 
det fick vi så klart ställa in.

TEXT: ELLEN 
NORMAN
ellen.norman 
@sydsvenskan.se

Rätt tajmning  
är skillnaden  
mellan liv och död
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Sjukvårdens
kapacitet Med skyddsåtgärder

Utan skyddsåtgärder
Förskjutning av smittspridningen 
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Stefan Löfven och generaldirektören för 
Folkhälsomyndigheten Johan Carlson.
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”Ska eleverna 
spela in när de 
håller lovtal 
hemma och  
föreställa sig 
att de har en 
publik? En sak 
som vi övar är 
dynamiken 
mellan tala-
re och publik 
och det går helt 
enkelt inte att 
göra online.”
Mika Hietanen, lektor.

Mika Hietanen är lektor i retorik och vill helst fortsätta hålla sin undervisning på campus. 
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