
Riktlinjer för hur Historiska institutionen hanterar studenter som uppträder 
hotfullt eller trakasserar lärare eller andra studenter 

Student som genom att monopolisera ordet, kontinuerligt avbryta läraren och andra studenter eller 
medvetet försöka underminera lärarens auktoritet på ett sådant sätt att undervisningen inte kan 
genomföras som planerat, är relativt ovanligt men ändå ett angeläget problem som behöver 
uppmärksammas. Detsamma gäller student som i samband med undervisningen beter sig aggressivt 
eller hotfullt mot lärare och andra studenter eller utsätter dem för trakasserier. Historiska 
institutionen styrelse har därför den 2018-03-20 beslutat om följande riktlinjer:  
 

 
1. Lärare som upplever att en student stör undervisningen på ett sådant sätt som beskrivs ovan 

ska informera kursansvarig, studierektor och prefekt. Studierektor och/eller prefekt ska 
kontakta studenten för ett samtal samt avgöra om frågan ska tas till disciplinnämnden. 
Läraren ska rapportera händelsen/händelserna i SAMIR (Stockholms universitets websystem 
för inrapportering av incidenter). Om student fortsätter att störa undervisningen trots 
uppmaning att lyssna eller avlägsna sig från lokalen ska universitetets säkerhetsavdelning och 
väktare kontaktas på telefon. Information om telefonnummer finns anslagna i universitetets 
lokaler. 
 

2. Studenter som anser att någon annan student som läser vid Historiska institutionen har 
uppträtt aggressivt eller hotfullt eller har utsatt dem för trakasserier ska kontakta läraren 
eller seminarieledaren på kursen. Dessa ska i sin tur informera studierektor och prefekt som 
talar med de berörda och beslutar om frågan ska föras vidare till disciplinnämnden. Den 
student som anser sig ha blivit utsatt bör också göra en anmälan i Stockholms universitets 
system för inrapportering av incidenter på webben, SAMIR och vid akut hot omgående 
kontakta säkerhetsansvariga och väktare.  
 

3. Endast studenter som är registrerade på en kurs har rätt att närvara vid undervisningen på 
kursen. Personer som inte är registrerade ska avvisas. Vid behov tillkallas hjälp från 
säkerhetsavdelningen eller väktare. Incidenten ska rapporteras i SAMIR. 

 
Prefekten och studierektorn ska informera berörda parter om vilka åtgärder som har vidtagits och 
vilka konsekvenser dessa har fått. Vid behov informeras också alla anställda och studenter på 
institutionen. 
 
Studenter som känner sig hotade eller trakasserade i undervisningen ska i första hand vända sig till 
ansvarig lärare/seminarieledare men har därutöver möjlighet att även vända sig till Historiska 
institutionens studentråd om de vill att deras ärende även ska diskuteras av studentrådet. Till 
studentrådet bör även de studenter vända sig som på ett eller annat sätt upplever sig ha blivit 
felaktigt behandlade av sina lärare, institutionen eller andra studenter. 

 
Information om vilka ärenden som ska gå till disciplinnämnd finns här: 
http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5-och-avancerad-
niv%C3%A5/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-universitet-1.62397 
 
Information om SAMIR och hjälp vid akuta hot finns här: 
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-
krishantering/s%C3%A4kerhet/anm%C3%A4la-h%C3%A4ndelse-incident-1.3033  
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