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Sammanfattning
UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna för
högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med
anledning av det nya coronaviruset, däribland effekterna av övergången
till distansundervisning. Syftet med den här rapporten är att följa upp hur
övergången till distansundervisning har påverkat undervisningen och
examinationerna samt belysa konsekvenser för utbildningens kvalitet.
I rapporten har vi fördjupat oss i tio olika kurser på grundnivå som gavs
både höstterminen 2019 och 2020. Vi har analyserat dem utifrån tre olika
empiriska material: scheman, examinationsuppgifter och intervjuer med
kursansvariga lärare.
Sammantaget har den lärarledda tiden på kurserna inte förändrats
påtagligt. Det har däremot examinationsmetoderna för de kurser som
tidigare haft salstentamen. Tentamina i hemmiljö har för dessa ordnats
på olika sätt, alltifrån att tillåta alla hjälpmedel utom samarbete och
anpassa frågorna efter detta, till att hålla ljud- och videoövervakade
tentamina via Zoom. Återkommande i intervjuerna var att lärarna
upplevde omställningen till digital examination som en stor utmaning.
I intervjuerna ställde UKÄ frågor om ifall de kursansvariga lärarna
själva ansåg att kursens kvalitet påverkades av övergången till
distansundervisning. Flera av lärarna framhöll att innehållet i kursen var
i princip detsamma, även om undervisningen övergick till distans.
Samtidigt nämnde vissa att även om såväl föreläsningar som seminarier
har fungerat förhållandevis väl att genomföra digitalt, har interaktionen
förändrats. Detta menar en del har påverkat studenternas lärande.
Liknande resonemang finns i andra rapporter som UKÄ och andra
organisationer har publicerat.
UKÄ:s arbete med att analysera övergången till distansundervisning till
följd av coronapandemin fortgår. Därför ska den här rapporten läsas i ett
sammanhang av både befintliga och kommande rapporter och analyser.
Tillsammans ger dessa en mer övergripande bild av konsekvenserna för
högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med
anledning av det nya coronaviruset.
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Inledning
Den 15 mars 2020 utfärdade Folkhälsomyndigheten rekommendationer
om att undervisning på högskolenivå skulle genomföras på distans till
följd av pandemin orsakad av viruset covid-19 (coronapandemin).
Samtliga högskolor och universitet hörsammade rekommendationen, och
den undervisning som tidigare bedrivits på campus övergick i stor
omfattning till att ges på distans under resterande vårtermin samt
höstterminen 2020 och vårterminen 2021.
På grund av coronapandemin fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
sommaren 2020 i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna för
högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med
anledning av det nya coronaviruset. I uppdraget ingår att följa effekterna
av övergången till distansundervisning vid universitet och högskolor. 1
Inom ramen för det uppdraget har UKÄ i olika undersökningar samlat
erfarenheter av övergången till distansundervisningen ur såväl
studenternas som lärarnas och forskarnas perspektiv.
I den här rapporten belyser vi övergången genom en fallstudie av tio
olika kurser som gavs höstterminen 2019 och 2020. Vi har tittat på
kursernas scheman och examinationsuppgifter samt intervjuat de
kursansvariga lärarna. På så vis bidrar rapporten till en fördjupad bild
och ger exempel på vilka avvägningar, utmaningar och möjligheter som
lärare ställdes inför i och med övergången.
Syftet med rapporten är att följa upp hur övergången till
distansundervisning har påverkat undervisningen och examinationerna
samt att belysa konsekvenser för utbildningens kvalitet. I rapporten
undersöker vi följande frågor:

1
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•

Hur påverkas studenternas tillgång till lärarledd tid av
omställningen till distansundervisning?

•

Hur har examinationen förändrats?

•

Hur påverkas kvaliteten i utbildningen enligt lärarna själva?

•

Vilka utmaningar har identifierats av lärarna?

•

Vilka förändringar av distansundervisningen tror lärarna
kommer att bestå i utbildningen framöver?

Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för 2020.
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Disposition

I nästa kapitel gör vi en genomgång av centrala resultat från tidigare
undersökningar om övergången till distansundervisning till följd av
coronapandemin. I samma kapitel redogör vi även för centrala resultat i
den rapport om lärarledd tid som UKÄ publicerade 2018 och som ligger
till grund för vissa metodval i den här rapporten. Vi resonerar också
kring kvalitet i distansundervisning. I kapitlet därpå beskriver vi metod
och urval av kurser för att i det följande kapitlet samla resultatet av de
olika empiriska underlagen. Resultatavsnittet, i synnerhet de fördjupande
fallbeskrivningarna, ger en detaljerad bild av övergången till
distansundervisning i de olika kurserna. I det avslutande kapitlet ger
UKÄ sedan sin samlade bild av övergången till distansundervisning
utifrån den här undersökningen.
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Tidigare undersökningar
Distansundervisningen under
coronapandemin
Under den tid som coronapandemin har pågått hittills har övergången till
distansundervisning inom högskolan undersökts av olika organisationer.
Här sammanställer vi centrala aspekter av distansundervisningen som
har framkommit i några av dessa studier och som är relevanta utifrån den
här rapportens syfte.
Det är viktigt att betona att rapporten handlar om distansundervisning på
kurser som vanligtvis ges på campus, men där coronapandemin
medförde att undervisningen behövde ges på distans. Det är en skillnad
mot distansutbildning, där hela utbildningen från början är planerad att
genomföras på distans.

Många anser att distansundervisningen har
fungerat väl
UKÄ har tidigare redogjort för effekterna av omställningen till
distansundervisning baserat på lärosätenas och studentkårernas egna
enkätundersökningar till studenter och personal, genomförda under våren
2020 (UKÄ 2021:5, Omställningen till distansundervisning som följd av
coronapandemin. En sammanställning av lärosätenas och
studentkårernas egna kartläggningar och analyser). Ett av de främsta
resultaten i den sammanställningen var att en majoritet av såväl lärare
som studenter upplevde att övergången till distansundervisning hade
fungerat väl under omständigheterna. Kortfattat upplevde både studenter
och lärare att digitala föreläsningar och seminarier hade fungerat väl,
medan praktiska och färdighetstränande moment hade fungerat sämre.
En del av studenterna i högskolan har pedagogiskt stöd. Bland dessa
studenter finns de som har signalerat positiva erfarenheter av
distansundervisningen, men också de som på olika sätt har drabbats mer
än övriga studenter av de förändrade undervisningsformerna. Detta
framgår av ett yttrande som det nationella nätverket för samordnarna för
riktat pedagogiskt stöd har gjort till UKÄ(2021, Utmaningar och
positiva erfarenheter av distansundervisningen under pandemin –
erfarenheter ur samordnarperspektiv).
Delade uppfattningar om förinspelade föreläsningar

Undervisning på distans kan också förändra förutsättningarna för hur
olika undervisningsmoment går till. Ett tydligt sådant exempel är
föreläsningssituationen, som i distansundervisningen har varit antingen
7
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förinspelad eller livesänd. Detta till skillnad från campusundervisning,
där förinspelade moment är ovanligare.
Uppfattningarna verkar delade om ifall förinspelade eller livesända
föreläsningar är att föredra. European Students Union (ESU) gjorde en
enkätundersökning i april och maj 2021 som besvarades av drygt 17 000
studenter på grundnivå och avancerad nivå från 41 europeiska länder. Ett
centralt resultat i undersökningen var att studenterna föredrog lärarledd
undervisning ”ansikte mot ansikte” i den digitala undervisningen (ESU
2021, Student life during the covid-19 pandemic lockdown. Europe-wide
insights). Detta kan alltså tolkas som att studenterna föredrog vad vi i
den här undersökningen kallar för liveundervisning.
Samtidigt visar UKÄ:s sammanställning av de svenska lärosätenas och
studentkårernas undersökningar (2021:5) att många studenter
uppskattade förinspelade föreläsningar. En positiv aspekt som
studenterna lyfte fram enligt undersökningarna är flexibiliteten i att själv
kunna välja när man ska ta del av föreläsningen. En annan aspekt är
möjligheten att kunna lyssna på samma föreläsning flera gånger för att
förstå innehållet ordentligt.
Lärarnas uppfattningar om förinspelade digitala föreläsningar har inte
framkommit lika tydligt i de tidigare studierna.
Digitala föreläsningar och seminarier är både en möjlighet och
utmaning för studenter med pedagogiskt stöd

En aspekt av digitala föreläsningar som är viktig att beakta är hur detta
faller ut för studenter med pedagogiskt stöd. Enligt yttrandet från det
nationella nätverket för samordnarna för riktat pedagogiskt stöd (2021)
gör studenterna olika erfarenhet av digitala föreläsningar beroende på
vilket pedagogiskt stöd de har behövt. Det finns till exempel tecken på
att studenter som har beviljats anteckningsstöd i mindre utsträckning har
upplevt sig ha behov av detta när föreläsningarna är förinspelade. Skälet
är att föreläsningarna går att pausa och spola tillbaka så att de själva har
kunnat anteckna.
Samma sammanställning visar att studenter med hörselnedsättning i
stället har upplevt digitala föreläsningar, såväl livesända som
förinspelade, som mer utmanande. En aspekt handlar om bristande
ljudkvalitet som gör det svårare att höra vad läraren och andra studenter
säger. En annan aspekt är den sämre bildkvaliteten och det faktum att
många studenter har haft kameran avstängd, vilket har gjort det svårare
att läsa av läpparna på såväl läraren som andra studenter.
En annan aspekt av den digitala undervisningen är att föreläsningar som
annars brukar teckenspråkstolkas för teckenspråkiga studenter i många
fall i stället har erbjudits i form av textat material, till exempel
undertexter. På så vis har alltså teckenspråkstolkningen blivit ovanligare.
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På längre sikt riskerar detta att leda till ett hinder för utvecklingen av ett
teckenspråk inom studenternas ämnesområden.
Praktiska moment har ibland ställts in

De praktiska momenten verkar ha påverkats mer av omställningen till
distansundervisningen än de teoretiska. UKÄ:s sammanställning av
lärosätenas och studentkårernas egna undersökningar (UKÄ 2021:5)
visar att den verksamhetsförlagda undervisningen har anpassats till det
rådande läget men ofta har kunnat genomföras.
Enligt samma rapport förekommer det däremot att praktiska moment
som laborationer och studiebesök har ställts in. Studenterna har alltså i
dessa fall fått färre möjligheter att träna på att interagera teori och
praktik.

Förändrad interaktion kan ge andra förutsättningar
för lärande
Flera studier har tagit upp aspekter av att undvika (fysiska) möten såväl
mellan såväl studenter och lärare som mellan studenter i och utanför
undervisningssituationen.
Överlag uppgav många lärare i lärosätenas och studentkårernas
undersökningar att kommunikationen med studenterna på distans varken
har försämrats eller förbättrats jämfört med tidigare. En utmaning som
nämndes av de lärare som upplevde en försämring är att den spontana
kontakten i vardagen och de informella samtalen med studenterna har
uteblivit. Både lärare och studenter upplevde att detta har påverkat
studenternas lärande negativt. Av undersökningarna framkom det till
exempel att lärarna upplevde det svårare att i det digitala klassrummet
läsa av studenternas reaktioner på undervisningen för att kunna anpassa
undervisningen till studentgruppen. Vissa lärare upplevde också att det
var svårare för studenterna att ställa förtydligande och fördjupande
frågor i det digitala rummet jämfört med i klassrumsundervisning på
campus (UKÄ 2021:5).

Lärarnas har lagt mer tid på undervisning och
förberedelser under pandemin
Ett återkommande resultat i flera av de tidigare undersökningarna är att
lärarna upplevde att övergången till distansundervisning innebar en ökad
arbetsbörda (UKÄ 2021:5 och UKÄ 2021, Personalens arbetsmiljö
under coronapandemin – observationer från några lärosäten, reg.nr. 5100435-20).
SUHF skriver i ett yttrande till UKÄ att en del i den ökade
arbetsbelastningen ligger i att lärarna har förberett både campus- och
distansundervisning. De har alltså enligt SUHF:s sammanställning
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hamnat i en situation där de gjort en del dubbelarbete, utan
kompensation (SUHF 2021-01-28, Uppföljning av effekterna av
övergången till digital utbildning).
Vidare kan den ökade arbetstiden som lärarna har lagt på undervisning
haft inverkan på forskningstiden, för de lärare som forskar. UKÄ
undersökte i mars och april 2021 vilka olika uppfattningar som fanns
bland forskarna på lärosätena om hur coronapandemin har påverkat
forskningen. Där framkom att vissa ansåg att undervisningen under
pandemin har tagit forskningstid i anspråk. Det förekom både svar där
detta hade lett till att lärarna forskade mindre, men också exempel på att
lärarna arbetade övertid för att forska i samma utsträckning som tidigare
(UKÄ 2021-06-01, Coronapandemins konsekvenser på forskningen, 5100435-20).

Digital examination – en utmaning för såväl lärare
och lärosäten som studenter
Examination är både ett lärtillfälle och ett sätt att säkerställa att
studenterna har lärt sig det som förväntas av dem enligt kursplanen. Det
är alltså en central del av högskoleutbildningen.
Enligt sammanställningen av lärosätenas och studentkårernas egna
undersökningar har övergången till distansundervisning inneburit att
lärare ofta behövt planera om examinationerna för att anpassa dem till
distanssituationen. Exempelvis har salstentamen gjorts om till muntlig
tentamen. Lärare har även anpassat frågorna i examinationen till att
fokusera mer på analysförmåga än faktakunskaper. Förändringarna
upplevdes av lärarna som ett sätt att förebygga fusk, till exempel genom
att tillåta användning av kurslitteratur under examinationen. Vissa
studenter upplevde samtidigt att det blivit svårare att förbereda sig när
examinationsformen förändrats (UKÄ 2021:5).
Flera studier visar att omställningen till digital examination har varit en
utmaning för lärarna. Lärosätenas undersökningar visar att störst
utmaningar med att anpassa examinationen har funnits för de
utbildningar som huvudsakligen använder salstentamen, särskilt när
examinationen handlar om att kontrollera studenternas faktakunskaper.
De främsta svårigheter som lyfts fram är kopplade till rättssäkerhet och
teknik. Det har varit svårt för lärarna att kontrollera om studenterna
använder otillåtna hjälpmedel, vem som egentligen skriver tentamen och
om studenterna har samarbetat med varandra när examinationen
genomförts på distans. Man har även upplevt tekniska problem i
genomförandet av examinationen, till exempel bristande
internetuppkoppling (UKÄ 2021:5).
På samma sätt påtalar SUHF i sitt yttrande till UKÄ att en utmaning med
digital undervisning har varit att rättssäkerheten i examinationen har
blivit otydligare. SUHF bygger sina slutsatser på inhämtade erfarenheter
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från det högskolepedagogiska chefsforumet, och menar att även
kvaliteten i de digitala examinationerna har blivit osäkrare (SUHF 202101-28, Uppföljning av effekterna av övergången till digital utbildning).
Även studenterna har uttryckt oro över att det varit lättare att fuska trots
kameraövervakning. Samtidigt har studenterna kritiserat de tekniska
verktyg som använts för att förhindra fusk som integritetskränkande och
stressande, exempelvis kameraövervakning i studenternas hemmiljö.
Många studenter har också uppgett att de har haft svårt att koncentrera
sig på examinationen i hemmiljön. Andra studenter tycker dock att
examination på distans har fungerat bättre, eftersom de känt sig mindre
pressade och störda av andra studenter (UKÄ 2021:5).
Förekomsten av fusk och plagiat i samband med examination

Såväl studenter som lärare har alltså uppgett en oro för ökat fusk. UKÄ
har också ställt frågor till lärosätena om de har sett en ökning av antalet
disciplinärenden på grund av de åtgärder om distansundervisning och
distansexamination som vidtogs på grund av coronapandemin (UKÄ
2021:8, Disciplinärenden 2019 och 2020 vid universitet och högskolor).
Under 2020 ökade antalet disciplinärenden mycket. Av de 33 lärosäten
som svarade på enkäten menade 25 att de hade sett en ökning som de
bedömde berodde på coronapandemin. Att lärosätena såg en potentiell
koppling till coronapandemin förklarades av att ökningen sammanföll
med övergången till distansundervisning och distanstentamina eller
hemtentamina.
Lärosätena svarade att en bakomliggande orsak till de ökade
disciplinärendena är relaterad till just övergången till digitala
examinationer. De rapporterade att det till exempel var svårt att med kort
varsel göra om en tidigare salstentamen till digital examination i hemmet
eller hemtentamen. En annan anledning var att lärosätena inte alltid hann
informera studenterna tydligt om vad som gäller vid digitala
examinationer. En tredje anledning var bristen på effektiva
kontrollfunktioner vid distanstentamina och oklarheter om vilka
övervakningssystem som kan vara juridiskt tillåtna.
Enligt lärosätenas svar är de viktigaste åtgärderna för att motverka det
ökade antalet disciplinärenden till följd av coronapandemin följande:
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•

Anpassa tentamina så de lämpar sig som distanstentamina eller
hemtentamina.

•

Förtydliga informationen till studenterna om regler och
förutsättningar för examination på distans.

•

Ta fram effektiva verktyg för digital examination och anpassade
system för övervakning under examinationstillfället.
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De nya examinationsformerna har ibland fått särskilda
konsekvenser för studenter med riktat pedagogiskt stöd

Enligt yttrandet från nationella nätverket för samordnarna för riktat
pedagogiskt stöd (2021) fick de nya examinationsformerna och de
åtgärder som genomfördes för att undvika fusk och plagiat särskilda
konsekvenser för studenter med riktat pedagogiskt stöd. Till exempel
handlar det om att skrivtider på tentamen förkortades, även för dem med
pedagogiskt stöd, och att studenter i lägre grad än tidigare har fått
förlängd tid vid tentamen beviljad.

Internationell utblick: Tidigare erfarenheter av
distansutbildning kan vara en central fråga i
övergången till distansundervisning
OECD har samlat erfarenheter av övergången till distansundervisning till
följd av pandemin i flera länder (OECD 2021, The state of higher
education, One year into the COVID-19 pandemic). Bland annat har de
ställt frågor till lärosäten om övergången till distansundervisning. I
rapporten konstaterar OECD till exempel att en utmaning med
omställningen i flera länder har varit bristen på tid för omställning och
tidigare erfarenheter av distansundervisning.
Andra aspekter som lärosätena i stor utsträckning anser har varit
utmanande enligt undersökningen, är att säkerställa att progressionen i
utbildningen fortgår och att säkerställa bedömningarna av vad
studenterna har lärt sig.
I samma rapport konstaterar OECD att Sverige är ett av de länder (med
jämförbara data) som hade högst andel distansutbildning innan
pandemin. Man konstaterar också att en jämförelsevis hög andel av
tillfrågade forskare i Sverige i maj 2020 uppfattade att deras
organisation/institution var väl förberedda för distansarbete.

Uppföljning om lärarledd
undervisningstid
I den här rapporten analyserar vi bland annat om den lärarledda
undervisningstiden har förändrats av övergången till distansundervisning
på universitet och högskolor. Metoden bygger delvis på en tidigare
undersökning av lärarledd, schemalagd tid i den svenska högskolan som
UKÄ genomförde 2018 (UKÄ 2018:15, Lärarledd tid i den svenska
högskolan. En studie av scheman). Den baserades på knappt 450
scheman från ett urval av nybörjarkurser som gavs på campus, med en
jämförelse mellan tre höstterminer över en tioårsperiod: 2007, 2014 och
2017. Urvalet av kurser byggde då på kursernas klassificering till olika
utbildningsområden. Utbildningsområdena får olika statliga
ersättningsbelopp per student och den tidigare studien hade därmed alltså
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en liknande metod, men ett annat fokus på resurser än den här
undersökningen.
Rapporten visade att studenter erbjuds i genomsnitt 11 timmar lärarledd
undervisning per vecka under sin första termin i högskolan. Det stämmer
överens med resultat från enkätundersökningen Eurostudent, som också
har visat att svenska studenter erbjuds minst lärarledd tid i Europa. Den
genomsnittliga undervisningsmängden hade inte förändrats över
tioårsperioden.
Det fanns stora skillnader mellan kurser som får olika ersättningsbelopp
per student. Studenter inom naturvetenskap, teknik och farmaci erbjöds
15 timmar lärarledd undervisning per vecka, medan motsvarande mängd
för humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik (HSTJ) var 8
timmar. Det är alltså mindre lärarledd undervisningstid än de 9 timmar
som fastslogs som en miniminivå för bibehållen undervisningskvalitet, i
förarbetena till det nuvarande resurstilldelningssystemet för högre
utbildning (SOU 1992:44, Resurser för högskolans grundutbildning).
Bland HSTJ-kurserna fanns även en stor variation mellan olika ämnen
och program trots samma ersättningsnivå. På kurser i ekonomi fick en
student omkring 10–11 timmars lärarledd undervisning per vecka, medan
studenter som läste sociologi, litteraturvetenskap och historia fick
ungefär 6–7 timmar per vecka.
Rapporten visade även att förekomsten av förinspelade föreläsningar och
annat digitalt undervisningsmaterial utanför den schemalagda
campusundervisningen hade ökat under tioårsperioden. UKÄ
konstaterade då att utvecklingen har skett i takt med den ökade
digitaliseringen inom högre utbildning. Kurserna som hade mindre än 9
timmar schemalagd undervisning (exklusive förinspelat material) i
veckan använde förinspelat undervisningsmaterial i ungefär samma
utsträckning som de kurser som hade mer schemalagd tid.

Kvalitet i distansundervisning
Enligt högskolelagen ska all högre utbildning i Sverige hålla hög
kvalitet. Samtidigt har coronapandemin inneburit stora utmaningar för
högskolan och dess verksamheter. Detta såg vi exempel på tidigare i det
här kapitlet. Det är möjligt att pandemin också har utmanat kvaliteten i
utbildningen. Av denna anledning kommer vi i den här undersökningen
att ta reda på hur lärarna resonerar kring kvalitetsbegreppet och
förutsättningarna att erbjuda utbildning av hög kvalitet under pandemin.
Vi kommer också att titta på den faktiska mängden lärarledd tid som
studenterna erbjöds.
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Lärarledd tid som kvalitetsfaktor
Resultaten i UKÄ:s rapport om lärarledd tid från 2018, som vi
redogjorde för i det tidigare avsnittet, väcker frågor om relationen mellan
undervisningstid och utbildningskvalitet. Som UKÄ konstaterade i
rapporten finns ingen garanterad miniminivå eller riktlinjer kring
mängden undervisningstid för studenter i högskolan, till skillnad från i
grund- och gymnasieskolan. I ett av förarbetena till
resurstilldelningssystemet för högre utbildning på grundnivå och
avancerad nivå angavs, som tidigare nämnts, 9 timmar lärarledd
undervisning per vecka som basnivå för bibehållen kvalitet inom
teoretiska utbildningar med färre praktiska inslag. Utbildningar med fler
praktiska inslag och yrkesexamensutbildningar med klientarbete ansågs
behöva fler timmar, och därmed en högre ersättningsnivå.
Sedan det nuvarande tilldelningssystemet infördes på 1990-talet har
många teoretiska utbildningar utvecklats till att innehålla fler praktiska
moment. UKÄ resonerade i rapporten att bristen på lärarledd
undervisningstid därför kan vara mer kännbar för studenterna inom
utbildningar med lägre ersättningsbelopp, och kan utgöra en risk för
utbildningens kvalitet. Dessutom, sedan nuvarande tilldelningssystem
infördes har regeringen gjort ett antal så kallade kvalitetsförstärkningar i
form av höjda ersättningsbelopp bland annat i syfte att öka den
lärarledda tiden inom HSTJ (se exempelvis Prop. 2011/12:1,
Utgiftsområde 16, s. 66 och Regleringsbrev för budgetåret 2018
avseende universitet och högskolor. Regeringsbeslut III:3, 2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis), U2017/05052/UH). Mängden lärarledd
undervisningstid har därmed i olika sammanhang använts som en
kvalitetsfaktor för högre utbildning.
I den här undersökningen kommer vi i att titta på om studenterna har
erbjudits samma mängd lärarledd tid under pandemin som innan. Vi
kommer att göra det genom att jämföra antalet schemalagda timmar på
samma kurs höstterminen 2019 och 2020. Utgångspunkten är att
analysen av lärarledd tid kan ge en indikation på vilken typ av
undervisning som studenterna har erbjudits under pandemin. Detta kan i
sin tur fungera som ett underlag för reflektionerna kring
förutsättningarna för att hålla hög kvalitet i distansundervisningen till
följd av coronapandemin.

Tidigare och kommande uppföljningar om kvalitet i
distansundervisningen under pandemin
UKÄ har även i andra studier följt upp, och fortsätter att följa upp,
kvaliteten i distansundervisningen utifrån olika perspektiv. Vi har bland
annat följt upp genomströmningen i högskolan under pandemin samt
studerat vad lärosätenas och studentkårernas egna undersökningar visar.
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Enligt sammanställningen av lärosätenas och studentkårernas egna
undersökningar har både lärare och studenter sett behov av
kvalitetsutveckling i distansundervisningen, baserat på erfarenheterna av
distansundervisning under coronapandemin (2021:5). Utifrån
undersökningarna observerade UKÄ följande områden som särskilt
relevanta för att stärka kvaliteten i distansundervisningen:
• kommunikation mellan studenter samt mellan lärare och studenter
• kompetensutveckling i digitala verktyg och ökat erfarenhetsutbyte
mellan lärare
• stöd i arbetet med att utveckla en ändamålsenlig och rättssäker digital
examination.
Trots flera utmaningar, visar UKÄ:s sammanställning av lärosätenas och
studentkårernas egna undersökningar att det har funnits vissa fördelar
med den digitala undervisningen. Exempel på en fördel som lärare lyfte
fram i undersökningarna är ökad flexibilitet, som flera också menar har
drivit på kreativiteten och gett ett förnyat fokus på pedagogisk
utveckling. Lärarna har enligt undersökningarna i högre grad reflekterat
kring sin undervisning och utvecklat sin pedagogiska praktik i samband
med distansundervisningen. De framhöll samtidigt att den digitala
omställningen har medfört att den tekniska utvecklingen har gått före
den pedagogiska, och att den framtida utvecklingen behöver ske mer i
samklang och med utökat samarbete mellan lärare för att säkerställa
utbildningens kvalitet (UKÄ 2021:5).
Utöver undersökningen ovan kommer UKÄ framöver att publicera flera
olika rapporter som på olika sätt kan belysa kvalitetsfrågan. Till exempel
följer genom enkätundersökningar upp studenternas och doktorandernas
upplevelser av att studera under pandemin. Vi har nyligen också
publicerat en analys av vilka konsekvenser pandemin har fått för VFU:n
för studenter som läser program mot sjuksköterskeexamen och
läkarexamen (UKÄ 2021, Verksamhetsförlagd utbildning inom
sjukvården under coronapandemin – En intervjustudie med företrädare
för sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet).
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Metod
Syftet med den här undersökningen är att följa upp hur övergången till
distansundervisning har påverkat undervisningen och examinationerna
samt att belysa konsekvenser för utbildningens kvalitet. För att göra detta
har vi samlat in och analyserat tre olika empiriska underlag:
• Scheman för kurser höstterminen 2019 och 2020
• Examinationsuppgifter för samma kurser
• Intervjuer med den eller de kursansvariga lärarna för kurserna.

Urval av kurser
Vid undersökningens genomförande, våren 2021, hade lärosätena haft
distansundervisning på grund av coronapandemin i ungefär ett år: delar
av vårterminen 2020, hela höstterminen 2020 och vårterminen 2021 (så
långt som den terminen hade kommit vid undersökningens uppstart). Vi
valde då att undersöka kurser hösten 2020. Det huvudsakliga skälet till
detta var att vi ville titta på kurser där de kursansvariga lärarna hade haft
åtminstone lite tid att tänka till kring distansundervisningen. Vi ville
alltså inte fokusera på den hastiga övergång till distansundervisning som
skedde under vårterminen 2020. Dessutom ville vi kunna jämföra med
kurser som hade gått vid samma tillfälle på läsåret ett år tidigare, men då
utan påverkan av pandemin. Detta gjorde att höstterminen 2020 blev det
enda möjliga valet i sammanhanget.

Urvalskriterier
Undersökningen avgränsades till att följa 10 kurser per termin, det vill
säga sammanlagt 20 kursomgångar. För att en kurs skulle vara aktuell,
behövde den uppfylla följande kriterier:
• Kursen skulle vara på grundnivå utan krav på tidigare högskolestudier.
• Kursen skulle ha samma upplägg och progression höstterminen 2019
och 2020.
• Kursen skulle ha registrerade studenter höstterminen 2019 och 2020.
• Kursen skulle ha samma kursansvariga lärare båda terminerna 2
• Kursen skulle inte innehålla stora mängder praktiska moment eller
verksamhetsförlagd utbildning 3
Dessutom skulle kurserna kunna representera olika utbildningsområden
– även om kursens exakta klassificering inte efterfrågades. Hälften av

För en kurs uppfylldes inte detta kriterium.
I ett annat projekt inom pandemiuppdraget görs en liknande studie, men med fokus på
verksamhetsförlagd utbildning.

2
3
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kurserna skulle också ingå i ett yrkesexamensprogram och hälften skulle
ges som fristående kurs (och kunde även ingå i ett program). Vi
eftersträvade dessutom att kursen skulle ges under oktober månad.
Konstnärliga kurser bedömdes ha särskilda undervisningssituationer och
ingick därför inte i undersökningen.
Olika lärosäten, storleksmässigt och geografiskt, skulle finnas
representerade men för att undvika för stor uppgiftslämnarbörda skulle
mycket små lärosäten inte ingå i undersökningen. Av samma skäl skulle
kurser eller institutioner som redan hade blivit kontaktade av UKÄ i
andra närliggande projekt inte heller ingå.

Utvalda kurser
I tabellen nedan redovisas de program eller kurs som den utvalda kursen
eller delkursen ingick i. Alla kurser bedömdes uppfylla alla
urvalskriterier. Undantaget är juristprogrammet där två olika personer
hade varit kursansvariga höstterminen 2019 och 2020. Eftersom kursen i
övrigt uppfyllde alla kriterier och båda de kursansvariga kunde delta i en
intervju, valde vi att ändå låta kursen ingå.
Tabell 1. Kurser som ingick i undersökningen.

Kurs/program

Delkursens
omfattning

Yrkesexamensprogram
Kurs inom
Civilingenjörsprogrammet

7,5 hp

Förskollärarprogrammet

9 hp

Juristprogrammet

7,5 hp

Socionomprogrammet

7,5 hp

Tandläkarprogrammet

11,5 hp

Fristående kurser/
generella program
Kurs inom
Engelska

7,5 hp

Företagsekonomi

7,5 hp

Historia
Kemi
Matematik

6 hp
15 hp
8 hp

Analys av scheman och
examinationsuppgifter
Kursernas scheman och examinationsuppgifter höstterminen 2019 och
2020 användes i analysen, för att vi skulle kunna upptäcka eventuella
förändringar i schemalagd tid, typ av undervisningsmoment och
examinationsformer.
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För att få tillgång till underlag för analysen av scheman och
examinationsuppgifter kontaktades i första hand de kursansvariga och i
andra hand administratörer vid institutionen. Vi bad att få tillgång till
scheman och examinationsuppgifter för den specifika kursen på lärosätet
höstterminen 2019 och 2020.
För alla kurser fick vi tillgång till det material som vi efterfrågade.
Många skickade dessutom med omtentamina. I analysen utgick vi dock
ifrån de ordinarie tentamina på kursen respektive termin.

Schemaanalys
Som tidigare nämnts publicerade UKÄ 2018 rapporten Lärarledd tid i
den svenska högskolan (rapport 2018:15). Där gjorde vi en analys av den
lärarledda tiden på ett antal kurser. Utformningen av den här
undersökningen bygger delvis på samma metod och framför allt på
samma tillvägagångssätt för att klassificera och beräkna den lärarledda
tiden som den studien.
Klassificering av schemat gjordes manuellt och i syfte att följa
studenternas schemalagda tid. Det innebär att vid till exempel
gruppindelade moment räknades tiden från enbart ett tillfälle, eftersom
varje enskild student erbjöds ett undervisningstillfälle, även om lärarna
undervisade vid fler tillfällen än så. Kurserna klassificerades enligt de
undervisningsformer som beskrivs i tabell 2.
Tabell 2. Klassificering av undervisningsformer.

Undervisningsform

Kommentar

Föreläsning

Inklusive gästföreläsningar, introduktion, information,
genomgång, presentation av eget forskningsprojekt

Seminarium

Frågestund, symposium, workshop, diskussion,
presentationer av student

Laboration/gruppövning

Inklusive räknestuga

Handledning

Både enskild handledning och grupphandledning

Annat

Inklusive kursvärdering, studiebesök, exkursioner,
examination, tentamen (inte omtentamen),
tentamensgenomgång, dugga

Vi avrundade den schemalagda tiden uppåt till närmaste hel- eller
halvtimme. Ett pass som exempelvis var schemalagt 1 timme och 45
minuter har alltså räknats som två timmar. I rapporten redovisas den
schemalagda tiden som ett genomsnitt per vecka enligt formeln:
𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑆𝑆𝑣𝑣𝑒𝑒 =

Summa schemalagd tid
(𝑣𝑣𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ𝑝𝑝 ÷ 1,5)

Formeln är densamma som används i UKÄ:s tidigare studie om lärarledd
tid (2018:15). Genom denna beräkning kan kurser med olika omfattning
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jämföras. Examinationstid räknas inte som schemalagd tid i den här
analysen.

Analys av examinationsuppgifter
Analysen av examinationsuppgifterna gjordes för att kunna identifiera
hur distansupplägget återspeglades i examensuppgifterna. Uppgifterna
analyserades utifrån om examinationsformen förändrades mellan
terminerna, till exempel övergick från salstentamen till distanstentamen i
hemmiljö, och om antalet examinerande moment förändrades. Vi tittade
också på om något moment togs bort helt, eller lades till. Innehållet i
examinationsuppgifterna analyserades inte inom ramen för denna
undersökning.

Intervjuer
Schemaanalyserna och analyserna av examinationsuppgifter
kompletterades sedan med intervjuer med de kursansvariga lärarna.
Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad bild av hur
undervisningen och examinationen förändrades i och med övergången
till distans, och vilka svårigheter och möjligheter detta ledde till.
Studieobjektet var alltså kursen och de förändringar som hade planerats
eller genomförts när undervisningen övergick till distans. De intervjuade
lärarna betraktas därmed som informanter om kursen och övergången.
Fokus i intervjuerna låg inte på till exempel lärarnas arbetssituation eller
hur deras eventuella forskning har påverkats av distansundervisningen.
I intervjuerna fick de kursansvariga lärarna bland annat svara på frågor
om förändringar i undervisningen, examinationerna, sina reflektioner
kring kursens kvalitet och om de trodde att några digitala moment skulle
behållas på kursen om den återgick till att vara campusförlagd igen.
Intervjun användes också för att vi skulle kunna ställa klargörande frågor
om de scheman och examensuppgifter som vi hade analyserat. Ett
exempel på ett frågeformulär finns i bilaga 1.
Intervjuerna pågick vanligtvis cirka 60 minuter. Alla kursansvariga
intervjuades i april och maj 2021, det vill säga omkring sex månader
efter att kurserna genomfördes.
Efter intervjun fick varje kursansvarig lärare läsa igenom
slutanteckningarna från sin intervju. Några kom med mindre tillägg eller
förtydliganden.
Vi har inte i efterhand granskat de kursansvariga lärarnas beskrivning av
exempelvis övergången, situationen på kursen, studenternas prestationer,
beslut som har fattats på lärosätet eller vilket stöd som lärarna har fått av
sin arbetsgivare.
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Undersökningens avgränsningar
Syftet med den här rapporten är att följa upp hur övergången till
distansundervisning har påverkat undervisningen och examinationerna
samt att belysa konsekvenser för utbildningens kvalitet. Undersökningen
har ett tydligt fokus på förändringar i kursens upplägg och de
kursansvariga lärarnas avvägningar i omställningen till
distansundervisningen.
Undersökningen svarar däremot inte på vad studenterna ansåg om
upplägget på kurserna höstterminen 2019 och 2020. Den svarar inte
heller på hur studenterna uppfattade att distansundervisningen och den
campusförlagda undervisningen fungerade de två terminerna på de
aktuella kurserna.
De kursansvariga lärarna nämnde ibland vad de uppfattade som
studenternas uppfattningar om distansundervisningen på kursen. Ofta
baserade de detta på svar i kursvärderingar eller studenternas
återkoppling i andra sammanhang. Vi har dock valt att inte låta detta
svara för studenternas uppfattningar om kursen, framför allt på grund av
att huvudfokus för undersökningen är omställningen till
distansundervisning utifrån lärarens val och avvägningar.
Däremot följer UKÄ kontinuerligt studenternas upplevelse av
distansundervisning under pandemin i andra projekt inom
pandemiuppdraget.
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Resultat
Resultatet i undersökningen redovisas under tre olika rubriker:
• Den schemalagda tiden och de olika undervisningsformerna
• Examinerande moment och studenternas prestationer
• Fördjupande beskrivningar av övergången till distansundervisning.
De två första delarna baseras på analyser av scheman,
examinationsuppgifter och vissa uppgifter från intervjuerna med de
kursansvariga lärarna. Den sista delen utgår helt ifrån intervjuerna och
redovisas per kurs. Beskrivningarna är tänkta att ge en fördjupad bild av
övergången till distansundervisning på de olika kurserna, utifrån de
kursansvariga lärarnas perspektiv.
I nästa kapitel, En samlad bild av övergången till distansundervisning,
samlar vi centrala resultat och slutsatser av schemaanalysen, analysen av
examinationsuppgifterna och fallbeskrivningarna. Det kapitlet svarar på
frågorna i rapportens inledning och kan läsas självständigt.

Schemalagd undervisningstid,
kontakttid mellan lärare och studenter
samt lärarnas arbetstid
Övergången till distansundervisning kräver en omställning i
undervisningsformer. I det här avsnittet redovisar vi analysen av de
scheman som begärdes in för höstterminen 2019 och 2020 för de tio
kurser som ingår i undersökningen. Vi redogör för antalet
undervisningstimmar per vecka som studenterna har erbjudits när kursen
har getts på campus respektive på distans. Vi redogör också för vilka
moment som har övergått helt till distans och vilka som har haft inslag
av campusundervisning hösten 2020.
Vi har utgått ifrån den schemalagda, lärarledda tiden när vi har räknat på
antalet undervisningstimmar. Även förinspelade föreläsningar ingår i den
här definitionen, om de är definierade som föreläsningar i kursens
schema.

Oförändrat antal timmar undervisning per vecka
Utifrån en sammanställning av de scheman för höstterminen 2019 och
2020 som vi begärde in för de tio kurser och program som ingår i
undersökningen så framgår det att i flera fall var den schemalagda tiden
oförändrad, sett till antal timmar. I genomsnitt fick studenterna 10
timmar schemalagd undervisning i veckan både höstterminen 2019
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höstterminen 2020. Flest antal timmar fick kursen i matematik både
höstterminen 2019 och höstterminen 2020. Antalet undervisningstimmar
per vecka var lägst i kursen i historia såväl höstterminen 2019 som
höstterminen 2020.
Figur 1. Total undervisningstid per vecka höstterminen 2019 och 2020. Redovisas per
kurs/program.

Il

Il •
Tandläkarexamen

Juristexamen

Förskollärarexamen

Civilingenjörsexamen

Matematik

Kemi

Historia

Il ■I Il Il 11 Il Il
Företagsekonomi

'. 11
Engelska

25
20
15
10
5
0

Socionomexamen

Undervisning: timmar/vecka

Fristående kurser och kurser inom Kurser inom yrkesexamensprogram
generella program
■ ht-19

■ ht-20

För några kurser ökade antalet schemalagda timmar till höstterminen
2020. Detta gällde kursen inom historia och socionomprogrammet.
Historia hade fler gästföreläsare och studiebesök höstterminen 2020,
något om beskrivs ytterligare i fallbeskrivningen. För
socionomprogrammet nämndes inget särskilt under intervjun, men av
schemaanalysen framgår det att såväl antalet föreläsningstimmar som
seminarietimmar ökade till höstterminen 2020.
I kursen inom civilingenjörsprogrammen erbjöds mindre schemalagd tid
höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Ingen uttalad
anledning till detta nämndes under intervjun. Däremot nämndes det att
grupperna för laborationerna fick minskas höstterminen 2020. En
tolkning från UKÄ är att detta skulle kunna vara en förklaring till varför
antalet laborationstimmar minskade, om fler grupper skulle dela på
samma mängd tid.
Även på kursen inom juristprogrammet minskade antalet schemalagda
timmar per vecka något. Av intervjun framkom det att detta inte kan
härledas till pandemin, utan att det beror på en förändrad budget för
kursen.
I en kurs höstterminen 2020 förekom så kallade SI-möten, där SI står för
samverkansinlärning. Detta går ut på att studenter som har gått längre på
utbildningen håller i vissa studiemöten med studenter som är i början av
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sin utbildning. De ansvariga studenterna har fått en särskild utbildning
för detta. I den här sammanställningen har inte SI-möten räknats till
schemalagd tid.
Beroende på till vilket utbildningsområde som kurserna klassificeras får
lärosätena olika ersättningar. Även om lärosätena i stor utsträckning är
fria i hur dessa ersättningar används så kan det vara rimligt att anta att
den budget som avsätts för enskilda kurser delvis speglar kursens
klassificering, vilket i sin tur kan inverka på möjligheterna att erbjuda
schemalagd undervisning. I den här undersökningen har vi inte tagit reda
på hur lärosätena har klassificerat de olika kurserna. Däremot följer
mönstret i resultatet i stor utsträckning de resultat som framkom i UKÄ:s
rapport Lärarledd tid i den svenska högskolan (rapport 2018:15).

Föreläsningar och seminarier har gått över till
distans i stor utsträckning
I analysen har undervisningen delats in i föreläsningar, seminarier,
laborationer eller gruppövningar, handledning samt studiebesök eller
fältstudier. Höstterminen 2019 förekom dessa moment uteslutande på
campus (eller på annan fysisk plats).
Seminarier eller annan undervisning av seminarieliknande karaktär
förekom på alla tio kurser som ingick i undersökningen. Föreläsningar
förekom för nio av de totalt tio kurserna. Höstterminen 2020 skedde
föreläsningarna för åtta av nio kurser helt på distans. På en kurs förekom
föreläsningar både på distans och på campus. När det gäller seminarierna
gavs de i sex kurser av tio helt på distans höstterminen 2020. På tre
kurser förekom det att några seminarier skedde på campus och andra på
distans. På en kurs gavs seminarierna på campus även höstterminen
2020.
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Tabell 3. Undervisningsformer och om de var förlagda på campus eller på distans
höstterminen 2019 och höstterminen 2020.

Undervisningsform

Ht-19

Ht-20

Antal
kurser

Föreläsning

Campus/distans
Campus

Seminarium

Campus

10

Laboration/gruppövning

Campus

5

Handledning

Campus

3

Studiebesök/fältstudier

Campus/annan
fysisk plats

1

9

Campus/distans
Distans
Både campus och
distans
Campus
Distans
Både campus och
distans
Distans
Både campus och
distans
Både campus och
distans
Distans

*I en kurs ingick inte detta moment ht-20.

Av intervjuerna framkom att vissa hade planerat för fler campusförlagda
seminarier och föreläsningar, men att den ökade smittspridningen under
höstterminen 2020 gjorde att man fick planera om.
Laborationer och gruppövningar gavs helt på distans i tre av fem kurser
och blandat på campus och distans i två kurser. Särskilt laborationer
brukar kunna kräva speciella miljöer. I fallbeskrivningarna för kurserna
inom civilingenjörsprogrammet, tandläkarprogrammet och kemi beskrivs
hur man hanterade detta.

Förinspelade och livesända föreläsningar förekom i
ungefär samma utsträckning höstterminen 2020
Höstterminen 2019 gavs i princip alla schemalagda föreläsningar på
campus. I vissa kurser kompletterade man sedan detta med förinspelade
filmer, som kunde användas som studiematerial och därmed oftast inte
var inlagda i schemat.
De kursansvariga lärarna hanterade sedan situationen olika när
föreläsningar höstterminen 2020 gavs på distans. Av de nio kurser som
hade undervisning klassificerad som föreläsning med på schemat
höstterminen 2019, valde fyra av lärarna att låta föreläsningarna ges live.
Av dessa hade några av dem, dock inte alla, sedan låtit föreläsningarna
vara tillgängliga i efterhand.
I tre av nio kurser valde man i stället att erbjuda studenterna förinspelade
föreläsningar. I den här gruppen spelade några in nya föreläsningar för
kursen, medan andra använde befintligt material som hade spelats in till
tidigare kursomgångar. De allra flesta använde material som hade spelats
in av dem själva eller tidigare lärare på kursen, även om det i enstaka fall
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Antal
kurser
8
1
1
6
3
3
2
2*
1

förekom att man kompletterade den egna undervisningen med filmer
som redan fanns tillgängliga framför allt på Youtube.
På två av kurserna förekom både livesända och förinspelade
föreläsningar.
I alla fall när förinspelade föreläsningar användes hänvisades studenterna
till en tid i schemat när de skulle titta på dem. Flera lärare valde också att
kombinera de förinspelade föreläsningarna med frågestunder.
I samtliga kurser där föreläsningarna är inskrivna i schemat har de
räknats som schemalagd tid i den här undersökningen, oavsett om de har
varit förinspelade eller livesända.
Tabell 4. Antal kurser som har haft livesända föreläsningar, förinspelade föreläsningar och
en kombination av dem båda.

Typ av föreläsning

Antal
kurser

Livesänd föreläsning

4

Förinspelad föreläsning

3

Kombination

2

Av intervjuerna framkommer det att alla lärarna inför genomförandet av
respektive kurs reflekterade över om föreläsningarna skulle ges live eller
vara förinspelade. Några av argumenten för förinspelade föreläsningar
var att utesluta risken för de tekniska problem som kan uppstå vid
livesändning eller att man sedan tidigare hade förinspelat material som
kunde användas, vilket var resurssparande. Ett argument för livesända
föreläsningar var att man ville att föreläsningarna skulle vara så lika
campusförlagd undervisning som möjligt. Ett annat argument var att
lärosätet, i samband med den reguljära distansundervisningen, hade
upplevt att studenterna tog till sig innehållet bättre om föreläsningarna
sändes live. I fallbeskrivningarna redogör vi grundligare för lärarnas
motiveringar till valen av tillvägagångssätt för föreläsningarna.

Studenternas närvaro och aktiva deltagande var
oftast densamma som tidigare
I intervjuerna fick de kursansvariga lärarna möjlighet att reflektera över
om de upplevde några skillnader i studenternas närvaro och aktiva
deltagande mellan höstterminen 2020 och höstterminen 2019.
Flera av lärarna uppgav att de upplevde närvaron som bra och hänvisade
till kursutvärderingarna när de sa att studenterna verkar ha deltagit i
likartad grad som tidigare. Eftersom vissa hade förinspelade
föreläsningar, fanns dock inte samma möjligheter i dessa fall att jämföra
närvaron på just föreläsningar.
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För några kurser fanns dessutom vissa krav på närvaro på seminarierna
båda terminerna, vilket ju medförde att studenterna deltog i hög grad.
Läraren i en av dessa kurser påpekade dock att det är betydligt svårare att
märka om någon lämnar seminariet för tidigt eller kommer sent när
seminariet sker digitalt.
Vissa lärare uppgav i intervjun att det aktiva deltagandet hos studenterna
var ungefär som vanligt, men att det inte nödvändigtvis betyder att det
var högt. Andra sa att det digitala upplägget gjorde det svårare för
lärarna att uppfatta om studenterna var aktiva även om de inte ställde
frågor. En lärare nämnde till exempel att när undervisningen gavs på
campus kunde hen se till exempel om studenterna hade med sig sina
anteckningar och verkade förberedda, vilket kunde ses som ett tecken på
aktivt deltagande. Detta var inte lika enkelt att märka när undervisningen
gavs på distans.
I flera fall nämnde lärarna att studenterna närvarade med avstängda
skärmar, vilket ytterligare försvårade möjligheten att uppfatta deras
deltagande. Det gjorde det också svårt att som lärare ta kontakt med
studenterna under undervisningstillfällena.
I en kurs ingick en serie med campusförlagda workshoppar, i linje med
lärosätets riktlinje som då var att praktiska moment och nybörjare skulle
vara prioriterade för campusförlagd undervisning. På dessa workshoppar
var närvaron högre än tidigare, vilket var väldigt oväntat för lärarna på
kursen samtidigt som de såg detta som ett uttryck för att studenterna ville
träffas så fort tillfälle gavs.

Varierade uppfattningar om kontakttiden mellan
lärare och studenter
I intervjuerna fick de kursansvariga lärarna möjlighet att reflektera över
dels sin egen kontakt med studenterna, dels det som de hade uppfattat av
studenternas kontakt med varandra när undervisningen gavs
höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019. Svaren varierade
något – vissa lärare upplevde stora skillnader medan andra inte tyckte att
det var någon större skillnad i deras kontakt med studenterna egentligen.
För att upprätthålla kontakten med studenterna använde många sig av
chattforum på respektive lärplattform och mejlkontakt. En positiv aspekt
av chattforumet som en lärare lyfte var att det kunde kännas bekvämare
för vissa studenter att ställa frågor i, jämfört med att ställa den inför hela
seminariegruppen.
Några lärare upplevde att mejlkontakten ökade något höstterminen 2020,
medan andra inte upplevde någon större skillnad. Den uppfattningen
verkar inte hänga ihop med om det har funnits ett chattforum för kursen
eller inte.
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Vissa lärare sa uttryckligen att de höstterminen 2020 saknade kontakten
med studenterna och de tillfällen när studenterna vanligtvis dröjer sig
kvar för att ställa frågor eller tar kontakt med lärarna på deras arbetsrum.
Även om det verkar ha förekommit att studenterna dröjde sig kvar efteråt
även när föreläsningar, seminarier eller andra typer av lektioner gavs
digitalt, så var det flera av lärarna som nämnde att det skedde i mindre
omfattning höstterminen 2020 än tidigare.
En lärare lyfte dock en positiv aspekt av kontakten med studenterna,
nämligen att distansupplägget gjorde det enklare att ge studenterna
snabb, enskild hjälp i mindre frågor via Zoom i stället för att studenten
skulle leta upp lärarens arbetsrum och be om hjälp där. Som exempel
nämnde läraren att hen hade hjälpt en student att hantera en programvara
som behövdes för kursen, genom att handleda via delad skärm i Zoom.
Vissa lärare har uppmuntrat sina studenter att ta kontakt med varandra,
exempelvis genom att skapa facebook-grupper eller på andra sätt ta
kontakt med några för att få stöd av varandra. Flera av lärarna uppgav i
intervjun att de också uppfattade att studenterna hade kontakt. En lärare
nämnde dock att hen hade märkt att studenter som hade flyttat nya till
staden för studier kunde känna sig ensamma och ha svårt att hitta sociala
sammanhang.

Övergången till distansundervisning innebar en
ökad arbetstid för lärarna höstterminen 2020
Enligt schemaanalyserna ser vi alltså inga tydliga skillnader mellan
terminerna i den schemalagda tiden. Samtidigt har lärarna i stor
utsträckning ändrat kursens upplägg till ett distansupplägg och därmed
fått planera om undervisningen. Vi ställde därför frågor i intervjuerna om
lärarnas uppfattningar om ifall den tid som de har lagt ned på kursen
förändrades mellan terminerna, och vad denna förändring i så fall
berodde på. Här tittar vi alltså på lärarnas tilldelade tid för kursen och hit
räknas förutom undervisningstid även förberedelser, rättning med mera.
I flera kurser ökade den faktiska arbetstiden som lärarna lade ned
på kursen

Hur lärarna tilldelades tid för undervisning såg av intervjuerna att döma
ut att variera mellan de olika kurserna. Vanligt var att kursen hade en
kursbudget där kursen tilldelades ett visst antal timmar, bland annat i
förhållande till antalet studenter på kursen. Det förekom också att lärarna
tilldelades en period när de skulle arbeta med kursen, men att det exakta
antalet timmar som de förväntades lägga på kursen inte var uppsatt. I de
fall när vad som här kallas för kursbudget användes, så har de flesta
lärarna uppgett att kursen hade samma budgeterade tid i förhållande till
antalet studenter både höstterminen 2019 och höstterminen 2020.
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Många av dem har samtidigt uppgett att den faktiska arbetstiden som
användes i högre grad översteg den tilldelade höstterminen 2020 jämfört
med höstterminen 2019. Den främsta orsaken till detta som nämndes i
intervjuerna var det administrativa arbete som tillkom när kursen skulle
ges på distans. Vad lärarna uppfattade som administrativt arbete
varierade dock lite beroende på kurs. Lärarna berättade även om sådant
som inte direkt uppfattas som administrativt arbete utan möjligen som
pedagogiskt utvecklingsarbete.
I den kurs inom civilingenjörsprogrammet som ingick i undersökningen
var ett exempel på något som krävde mer arbetstid att restriktionerna och
smittläget ändrades under kursens gång. Detta ledde till att lärarna
behövde planera om upplägg för exempelvis laborationer allt eftersom.
Även att ställa om den vanliga undervisningen från campus till distans
krävde mer arbete. Det extra arbetet ledde dessutom till att lärarna
hamnade efter med till exempel rättning av laborationsrapporter och
tentor. Av intervjun framkom att lärosätet i det här fallet har gett en viss
kompensation för den extra arbetstiden i efterhand.
Även i kursen i historia ledde den ökade administrationen till en ökad
arbetsbörda bland lärarna. I intervjun framkom att det ökade
administrativa arbetet bland annat berodde på att fler möten sattes in
under förberedelserna men också på att mer administration krävdes
eftersom man behövde ansöka hos lärosätet för att ha undervisning på
plats (något som den aktuella kursen inte beviljades i slutändan). I
intervjun nämns också att det uppkom fler direktiv. Man behövde också
få godkännande på dekannivå innan schemat lämnades in. Lärarna fick
enligt läraren inte någon kompensation för det ökade administrativa
arbetet.
Den kursansvariga läraren för kursen inom socionomprogrammet
berättade också om en ökad arbetstid för lärarna, men oförändrad
tilldelad tid. Läraren hänvisade den ökade arbetstiden till att
omställningen från salsföreläsningar till livesända föreläsningar krävde
reflektion och bearbetning. Även omställningen till distanstentor krävde
några timmar för att lära sig samt förmedla rätt rutiner till studenterna.
Rutinerna för tentamina var desamma som lärosätet brukar använda vid
den reguljära distansutbildningen, vilket ledde till att läraren åtminstone
inte behövde skapa alla rutiner själv till skillnad från andra kurser i
undersökningen.
På kursen inom förskollärarprogrammet krävde administrationen,
förståelsen av de tekniska/digitala verktygen och hanteringen av
kursplattformen mycket tid enligt den kursansvariga läraren. Samma
lärare påpekade i intervjun att pandemin ledde till en situation där alla
samtidigt började använda digitala verktyg som de inte var vana vid
sedan tidigare, vilket krävde resurser. Utöver detta förberedde läraren,
som en utveckling till följd av distansundervisningen, färdiga
powerpoint-presentationer till varje träff. Lärarna för de olika
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basgrupperna kunde sedan själva anpassa presentationen om de ville.
Läraren gjorde detta för att presentationerna på seminarierna skulle vara
korta så att studenterna sedan skulle kunna se varandra på skärmen under
träffen, i stället för att bara titta på presentationen Detta var en åtgärd
som ledde till att arbetstiden för den kursansvariga läraren ökade, medan
arbetstiden för övriga lärare minskade.
I andra kurser var lärarnas faktiska arbetstid ungefär densamma

Det förekom också att lärarna berättade att kursens tilldelade tid förvisso
inte förändrades och att lärarna samtidigt uppfattade att den faktiska
arbetstiden var ungefär densamma. Detta gällde kurserna i matematik
och kemi. En förklaring till detta som läraren i matematik nämnde i
intervjun var att det till kursen redan fanns ett onlinematerial förberett.
För kursen inom kemi var kursbudgeten densamma höstterminen 2019
och 2020. Den kursansvariga läraren kunde i intervjun inte minnas att
lärarna lade ner betydligt mer eller mindre tid någon av terminerna.
Läraren nämnde dock att en del tekniska problem med Zoom tog tid
höstterminen 2020, men att frånsett detta lade nog lärarna ned ungefär
lika mycket tid som tidigare.
I vissa kurser ökade den tilldelade tiden samtidigt som lärarnas
faktiska arbetstid ökade ännu mer

I två kurser har lärarna i intervjun uppgett att de fick ett utökat antal
timmar till kursen höstterminen 2020. Detta gällde kurserna inom
engelska respektive företagsekonomi.
Kursen inom engelska hade tilldelats extra timmar för digitaliseringen,
vilket den kursansvariga läraren betonar behövdes. I den här kursen
användes tidigare framför allt ett undervisningsmaterial som läraren själv
hade tagit fram och som var anpassat för campusundervisning, där
studenterna skulle skriva för hand i kompendiet. När kursen övergick till
distans behövde kompendiet, liksom undervisningssituationen, anpassas
till digital undervisning. Det innebar till exempel att kompendiet
behövde anpassas så att studenterna kunde fylla i det på datorn och inte
för hand. Detta krävde mycket ombearbetning från läraren.
I kursen i företagsekonomi utökades antalet timmar som lärarna
tilldelades för förberedelser och genomförande av kursen till
höstterminen 2020. Trots detta lade lärarna totalt ned ännu mer tid än
den avsatta. På kursen valde man att ge campusförlagda workshoppar
höstterminen 2020. Dessa stod för en stor del av den extra tid som lades
ned på kursen höstterminen 2020. För det första kom då nästan alla
studenter till workshop-passen på campus, vilket inte hade varit fallet
tidigare terminer. Det tillsammans med restriktionerna om att hålla
avstånd gjorde att antalet arbetsgrupper på varje workshop behövde
minskas ned, för att passen skulle kunna hållas på ett smittsäkert sätt.
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Detta ledde till att lärarna fick hålla i fler pass. Till följd av det här ökade
den tid som lades ned på varje workshop.
Mindre tilldelad tid – men inte på grund av coronapandemin

I två kurser, kursen inom juristprogrammet och tandläkarprogrammet,
minskade den tilldelade tiden för den specifika kursen till höstterminen
2020. Anledningen till minskningarna var inte coronapandemin i något
av fallen.
På kursen inom juristprogrammet minskade budgeten för den specifika
kursen till följd av förändringar i den övergripande budgeten. Av
intervjun framkom inga förändringar i lärarnas faktiska arbetstid till följd
av detta.
På kursen inom tandläkarprogrammet minskade den tilldelade tiden
samtidigt som det krävdes mer arbetstid av lärarna höstterminen 2020 att
genomföra kursen. Ett exempel på något som krävde mer arbetstid på
den kursen var examinationen. Man valde att ha salstentamen även
höstterminen 2020. Trots att samma examensform som tidigare
användes, ledde dock pandemin till att lärarna behövde lägga ned mer
arbetstid i samband med examenstillfället. Detta berodde på att särskilda
rutiner behövde införas, för att tentorna skulle gå att genomföra på ett
smittsäkert sätt. Rutinerna beskrivs mer i detalj i fallbeskrivningen för
kursen.
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Examinerande moment och
studenternas prestationer
På de tio kurserna förekom olika former av examinationer under de två
terminerna. I det här avsnittet beskriver vi vilka olika
examinationsformer som har förekommit på kurserna och hur de
kursansvariga lärarna har uppfattat att studenterna presterade.

Större variationer i examinationsformer
höstterminen 2020
Höstterminen 2019 hade åtta av tio kurser salstentamen som
examinationsform. På vissa kurser ingick dessutom examinerande
laborationsuppgifter, promemoriaskrivning eller gruppresentationer.
Endast två kurser hade hemtentamen som examinationsform 2019.
Tabell 5. Totalt antal examinerande moment per examinationsform höstterminen
2019 och 2020. Observera att då en kurs kan ha flera olika examinerande moment,
fördelade på olika examinationsformer, överstiger summan av de examinerande momenten
det totala antalet kurser som ingår i undersökningen.

Höstterminen 2019

Höstterminen 2020

Antal
kurser

Examinationsform

Examinationsform
Distanstentamen (salstentamen i
hemmiljö)
Salstentamen
Hemtentamen

Antal
kurser
4

Salstentamen

8

Hemtentamen

2

Hemtentamen

2

Laborationer

2

Laborationer (delvis på plats)
Laborationer (ej på plats)

1
1

Promemoria

1

Promemoria

1

Gruppuppgift och presentation

1

Gruppuppgift och presentation

1

Dugga

1
Quiz

1

2
2

Till höstterminen 2020 löste sedan de kursansvariga lärarna situationen
på olika sätt. Av de åtta kurser som hade haft salstentamen höstterminen
2019 var det fyra som övergick till vad vi här kallar för en
distanstentamen. En sådan kännetecknas av att tentamen skrevs i
hemmiljö men under former som i så stor utsträckning som möjligt
skulle likna en salsskrivning. Det förekom bland annat bevakning genom
studenternas kameror.
Två av de åtta kurserna hade i stället vad som mest kan liknas vid en
hemtentamen, alltså ingen särskild bevakning men uppsatta regler om till
exempel otillåtet samarbete och begränsad skrivtid.
Slutligen, i två fall av åtta hade man salstentamen även höstterminen
2020. I båda dessa fall gjorde man särskilda anpassningar för att
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skrivningarna skulle ske under smittsäkra förhållanden. Detta gällde
kursen i matematik och kursen inom tandläkarprogrammet. I
fallbeskrivningen för respektive kurs finns mer information om hur de
här tentamina genomfördes.
De två kurser som hade hemtentamina höstterminen 2019 fortsatte med
samma examinationsform höstterminen 2020.
Det förekom även andra examinerande moment än tentamensskrivningar
i flera av kurserna. Bland annat var vissa laborationer examinerande. Det
förekom även gruppuppgifter och presentationer, duggor och
promemorior. Lärarna hanterade dessa moment på olika sätt, något som
beskrivs mer ingående i fallbeskrivningarna för respektive kurs.
Sammanfattningsvis uppstod alltså större variationer i
examinationsformerna under höstterminen 2020. Framför allt var det
övergången från salstentamen till olika former av distansalternativ som
ledde till detta.

Likartade prestationer enligt många av lärarna
I intervjuerna ombads de kursansvariga lärarna reflektera över
studenternas prestationer på kursen höstterminen 2019 och höstterminen
2020. Många uppgav då att de uppfattade att studenterna hade blivit
godkända i ungefär samma utsträckning de två terminerna. En av de
kursansvariga lärarna nämnde dock att hen hade noterat att även om
andelen godkända överlag var likvärdig, så fick färre högsta betyg.
Läraren hade dock svårt att avgöra om detta berodde på distansupplägget
eller bara var en slumpmässig engångshändelse. En annan lärare nämnde
att studenterna förvisso hade presterat likvärdigt, men att hen misstänkte
att det förekom fusk som inte gick att bevisa under höstterminen 2020,
när studenterna skrev en övervakad distanstentamen.
Det fanns också tre kurser där lärarna uppfattade att studenterna hade
presterat bättre under höstterminen 2020 än höstterminen 2019. Två av
lärarna uppfattade inte att detta berodde på distansupplägget, utan att det
snarare handlade om studentgruppens sammansättning respektive att
man hade gjort planerade förändringar i examinationen och kursens
upplägg. I den tredje kursen funderade den ansvariga läraren på om
övergången till hemtentamen gjorde studenterna mer avslappnade.
Dessutom hade studenterna fått mer tid.
I en kurs uppfattade läraren att prestationerna hade blivit sämre, framför
allt i essäfrågorna. Hen misstänkte att detta hade att göra med att
studenterna blev mindre benägna att fråga lärare och andra kurskamrater
när de huvudsakligen studerade på distans. Den kursansvariga läraren
uppgav i intervjun att hen trodde att en lärsituation därmed har
försvunnit.
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Fördjupande beskrivningar av
övergången till distansundervisning
Den här delen av rapporten baseras uteslutande på intervjuerna med de
kursansvariga lärarna. Tanken är att de olika beskrivningarna ska ge en
fördjupad förståelse för vilka avvägningar som lärarna ställdes inför i
övergången till distansundervisning, och hur de uppfattade att kursens
upplägg fungerade höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019.
Varje fallbeskrivning följer samma övergripande struktur, men ska
samtidigt belysa kursernas olika karaktär och vägval. Underrubrikerna är
därför formulerade som budskap relaterade till respektive kurs, och har
följande innehåll:
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•

Övergången till distans. Här beskriver vi översiktligt kursens
upplägg höstterminen 2019, före pandemin, och de förändringar
som gjordes vid distansundervisningen till följd av pandemin
höstterminen 2020.

•

Undervisning. Här beskriver vi mer detaljerat de olika
undervisningsmomenten på kursen och hur de har anpassats efter
övergången till distans.

•

Examination. Här beskriver vi i mer detalj hur kursernas
examinationsformer anpassades till distansövergången och
restriktionerna i samband med pandemin, och hur risken för fusk
och plagiat har hanterats vid den anpassade examinationen.

•

Bestående förändringar. Här redovisar vi den kursansvariga
lärarens tankar om eventuella bestående förändringar av kursens
undervisning och examination efter pandemin.

•

Kvalitet. Här redovisar vi den kursansvariga lärarens egen
uppfattning om och hur utbildningskvaliteten på kursen har
påverkats av övergången till distans.

•

Övrigt. Om den kursansvariga läraren har lyft fram andra
reflektioner över kursens anpassning till digital undervisning,
redovisas de sist i beskrivningen.

U K Ä 20 2 1 : P L A N E R I N G OC H GE N O M F Ö R A N D E AV UN D E R V I S N I N G I EN PA N D E M I – EN FA L L S T U D I E AV TI O
K U R S E R PÅ GR U N D N I V Å

Engelska
Övergången till distansundervisning: Etablerat kursupplägg fick
anpassas

Den aktuella kursen i engelska har funnits länge och hade innan
pandemin alltid genomförts helt på campus. Det var omkring 50
studenter som var registrerade några veckor in i kursen under
höstterminen 2019 och cirka 60 under höstterminen 2020. Höstterminen
2019 (och flera terminer innan dess) skedde undervisningen i
klassrummet med hjälp av projektorer och whiteboard. Både lärare och
studenter använde whiteboarden och arbetssättet var interaktivt, enligt
den kursansvariga läraren. Läraren hade också tagit fram ett eget
kursmaterial som studenterna skrev i för hand.
Till höstterminen 2020 behövde den kursansvariga läraren planera om
upplägget på kursen helt, så att det skulle fungera i den digitala
undervisningssituationen. Detta innebar också att kursmaterialet behövde
omarbetas för att kunna användas digitalt i stället för analogt.
I intervjun betonade den kursansvariga läraren att de förändringar av
kursen som hen gjorde till höstterminen 2020 var anpassningar till den
digitala undervisningssituationen.
Undervisning: Svårt med interaktiv undervisning på distans

Den här kursen innehöll lektioner som undervisningsmoment. Dessa
hölls alltid live såväl höstterminen 2019 som 2020. Den kursansvariga
läraren nämnde i intervjun att undervisningen genomförs i form av
lektioner där läraren interagerar med studenterna och gör analyser
(praktiska övningsmoment). Läraren brukar därmed inte hålla några
föreläsningar där hen bara pratar själv och ansåg därför att det inte gick
att spela in undervisningen i förväg. Läraren nämnde dock att hen tycker
att det är mycket svårare att interagera på distans än vid lektioner som
genomfördes på campus.
Examination: Mycket utmanande att förebygga fusk i digital
tentamen

Den kursansvariga läraren uppgav i intervjun att examinationen tidigare
sköttes av tentamenssamordningen, men att de sa nej till att examinera
studenter på campus under höstterminen 2020. Då blev det enligt den
kursansvariga läraren upp till lärarna att sköta examinationen själva. I
intervjun sa läraren att hen anser att det inte hade gått att ha någon annan
typ av examination än något som kan liknas vid salstentamen i den
aktuella kursen. Höstterminen 2020 genomfördes därför en
distanstentamen. Det innebar att studenterna skrev en tentamen i
hemmiljö medan läraren bevakade dem via Zoom.
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Fusk och plagiat
Enligt den kursansvariga läraren fanns det inte några etablerade rutiner
på lärosätet för att genomföra en distanstentamen. Läraren upplevde
detta som frustrerande på flera nivåer och påpekade i intervjun att hen
anser att det finns anledning att reflektera över om betygen generellt blir
rättssäkra vid den sortens digitala examination som genomfördes på
kursen.
Inför intervjun lämnade den kursansvariga läraren en skriftlig
beskrivning till UKÄ av anpassningen av distanstentamen för att undvika
fusk och plagiat. Läraren beskrev där att hen övervakade tentamen
genom att sitta och titta på studenterna hela tiden och kontrollerade deras
arbetsplatser genom kameran i Zoom. Läraren hade också ställt in
chatten i Zoom så att studenterna endast kunde använda den till att
kommunicera med läraren. Hen betonade för studenterna både skriftligt
och muntligt att de inte fick använda några hjälpmedel eller fuska på
annat sätt. Hen beskrev också konsekvenserna av att bli ertappad med
fusk.
Den kursansvariga läraren skrev dock i samma dokument att hen
upplevde att övervakningen var ”ett spel för gallerierna”: genom att titta
på studenterna kunde hen inte helt förhindra att de fuskade. Eftersom
läraren inte kunde se vad studenterna gjorde på sina skärmar kunde de
exempelvis titta på andra dokument och kommunicera med varandra
utanför Zoom under examinationen. Detta var mycket frustrerande för
läraren.
I intervjun sa den kursansvariga läraren att det förekom fusk på tentamen
under höstterminen 2020.
Bestående förändringar: Läraren vill inte behålla digital
undervisning

Den kursansvariga läraren sa intervjun att hen saknade studenterna
väldigt mycket och tyckte att det kändes sorgligt att inte träffa dem. Det
bestående intrycket av intervjun och det skriftliga materialet som läraren
har skickat till UKÄ är att hen inte vill behålla någon av de digitala
anpassningarna på kursen.
Kvalitet: Minskad studentaktivitet påverkar kvaliteten

Den kursansvariga läraren uppgav att mer eller mindre samma
undervisningsmaterial som tidigare användes på kursen, men att
kvaliteten påverkades genom att det inte gick att interagera med
studenterna i samma utsträckning som när undervisningen var
campusförlagd. Till exempel kunde läraren inte kontrollera att
studenterna hade gjort övningarna på lektionerna. Hen kunde inte heller
se om studenterna skrev ned sina svar på frågorna i kursmaterialet och
inte gjorde något helt annat. Utifrån detta menade den kursansvariga
läraren att det var svårt att veta hur långt studenterna hade kommit under
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passen, om de gjorde misstag som behövde åtgärdas och när de var klara
med övningen och redo att gå vidare.
Höstterminen 2019 satt studenterna i grupper i klassrummet och hjälpte
varandra. Läraren kunde då gå runt i de olika grupperna. Detta gick inte
att göra digitalt på samma sätt. Även när de fick övningstentorna så
brukade de samarbeta (på uppmaning från läraren) när undervisningen
var campusförlagd, men det blev enligt den kursansvariga läraren inte
lika mycket av det samarbetet när undervisningen var digital under
höstterminen 2020.
En annan aspekt av studentaktiviteten på lektionerna som den
kursansvariga läraren tog upp i intervjun var att när undervisningen
skedde digitalt verkade det finnas studenter som bara satt av lektionen
och inte deltog aktivt. Detta gjorde inte studenterna när undervisningen
skedde på campus, enligt läraren.
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Företagsekonomi
Övergången till distansundervisning: Vissa kursmoment
genomfördes på campus

Kursen inom företagsekonomi hade mellan 100 och 120 studenter båda
terminerna. Höstterminen 2019 genomfördes all undervisning och
examination på kursen på campus. Förinspelade filmer kunde användas
som ett tillägg för att stötta upp undervisningen. Dessa var dock inte
schemalagda under höstterminen 2019.
Höstterminen 2020 genomfördes i stället nästan all undervisning på
distans via Zoom eller som förinspelade filmer. Vissa moment
genomfördes dock på campus även höstterminen 2020. Detta var ett
resultat av lärosätets riktlinjer om vilka kurser som skulle vara
prioriterade för campusundervisning under terminen.
Undervisning: Kursens undervisning följde tidigare struktur

Höstterminen 2020 använde lärarna samma undervisningsformer och
övergripande upplägg på kursen som höstterminen 2019. Vid båda
tillfällena skedde undervisningen i upprepade cykler av föreläsningar,
gruppuppgifter och workshoppar. En anpassning till läget under
höstterminen 2020 var att föreläsningarna blev digitala i form av
förinspelade filmer. Den handledning i grupp som studenterna brukar få
under kursens gång gavs via Zoom i stället för på campus.
Workshopparna var däremot fortsatt campusförlagda.
Den största förändringen av undervisningen enligt den ansvariga läraren
var att man inte träffade studenterna i samma utsträckning som tidigare.
På samma sätt träffade inte heller studenterna varandra i samma
utsträckning.
Föreläsningar
Höstterminen 2020 hade de inspelade föreläsningarna ungefär samma
innehåll och längd som de campusförlagda föreläsningarna under
höstterminen 2019.
Den kursansvariga läraren har även undervisat på de parallella
distansutbildningarna, där förinspelade filmer användes med goda
erfarenheter. På grund av detta bestämde hen att föreläsningarna även på
den aktuella kursen skulle ges som förinspelade filmer, när
undervisningen övergick från campus till distans.
Den ansvariga läraren uppgav i intervjun att frågan om textning av filmer
diskuterades på lärosätet som en tillgänglighetsanpassning för studenter
med hörselnedsättning. Enligt vad den kursansvariga läraren kände till
fanns det dock inte någon student med behov av detta på den aktuella
kursen. De behövde alltså inte texta sina inspelade föreläsningar under
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höstterminen 2020. Läraren menade att textning säkert kan hjälpa många
studentgrupper, men att frågan är vem som ska texta föreläsningarna.
Workshoppar
Workshoppar genomfördes som nämnts på campus även under
höstterminen 2020. Att workshopar genomfördes på campus var i linje
med lärosätets riktlinje om att praktiska moment och studentnybörjare
skulle vara prioriterade när det gällde campusförlagd undervisning, men
att det måste vara möjligt för studenter och lärare att hålla avstånd.
Genom att ha små studentgrupper i stora lokaler och vara noga med att
studenterna anmälde sig inför passen (för att på så sätt kunna styra
antalet deltagare på varje pass) gick det att genomföra.
Studenterna erbjöds samma mängd undervisningstid som tidigare, cirka
två timmar. Passen gick ut på att studenterna, som var indelade i
arbetsgrupper, förberedde sig i sina respektive grupper inför
workshoppen. Väl på plats delades de upp i nya grupper och skulle då
dela erfarenheter och slutsatser med varandra genom att diskutera ett
antal olika frågor.
Examination: Missuppfattade instruktioner krävde extra
tentamenstillfälle

I kursen ingick två tentamina både höstterminen 2019 och 2020. Båda
hade tidigare varit salstentamina. Höstterminen 2020 skrevs båda
tentorna i hemmiljö. Den första tentamen var praktisk i den mening att
studenten skulle visa att hen kunde bokföring. Den andra tentamen
bestod av essäfrågor, vilket krävde ett annat upplägg när tentan gjordes
hemifrån och studenten kunde använda kurslitteratur.
Tentamen delades upp i time-slots (ett sätt att genom kursplattformen
Canvas styra när en uppgift blir tillgänglig och när senaste
inlämningstiden är) vid tentamenstillfället. Det fanns alltså en begränsad
svarstid för varje område, till skillnad från en salstentamen där studenten
själv kan distribuera tiden. Lärarna lade även till ett quiz till tentamen,
vilket var ett tillåtet avsteg från kursplanen.
Det uppstod vissa tekniska problem för studenterna vid examinationen.
De hade fått instruktioner om hur tentan skulle gå till och praktiska
detaljer om att till exempel ett Excel-dokument måste sparas ned på
datorn under eget namn och laddas upp igen. Trots detta hade vissa
studenter missuppfattat instruktionerna och det uppstod problem som
gjorde att de inte lämnade in tentan på rätt sätt. Då infördes ytterligare ett
tentamenstillfälle där alla studenter fick samma chans igen.
Vissa studenter med behov av pedagogiskt stöd fick förlängd skrivtid på
den digitala tentamen. Enligt den ansvariga läraren var det inte lika
enkelt att förlänga tentamenstiden som vid en vanlig salstentamen. Som
nämndes tidigare kontrollerade lärarna tiden som studenterna fick lägga
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ned på de olika områdena i tentan genom en funktion på
kursplattformen. Anpassningen med längre svarstid behövde alltså göras
för varje delmoment i tentan, i stället för sammantaget för hela
skrivtiden. Den delkursansvariga läraren fick sköta detta själv, till
skillnad från vid salstentamen, där det finns administrativt stöd på
lärosätet.
Fusk och plagiat
Övergången från salstentamen till tentamen i hemmiljö förändrade
förutsättningarna för fusk och plagiat enligt den ansvariga läraren, till
exempel visste lärarna att studenterna ju hade böckerna hemma.
Examinationsuppgifterna byggde på scenarier och vid rättningen var
lärarna noga med att kontrollera att det framgick av tentasvaret att
studenten hade berört scenariot och inte till exempel kopierat ett svar
från internet. Svaren kördes även via kursplattformens plagiatkontroll.
Den kursansvariga läraren sa i intervjun att det blev tydligt för lärarna att
instruktionerna behövde vara tydligt skrivna för att undvika fusk och
plagiat. Ett exempel på detta som läraren tog upp är vad ”individuell
tentamen” ska tolkas som. Den kursansvariga läraren menade att det
kunde förekomma att vissa lärare tolkade det som att studenterna skulle
svara individuellt men att de fick diskutera med andra studenter utan att
det räknas som otillåtet samarbete, medan andra tolkade det som att
studenterna inte fick diskutera med andra. Att detta kunde tolkas på olika
sätt av såväl lärare som studenter ökade risken för att otillåtet samarbete
kunde uppstå. Till nästa gång kursen genomfördes var lärarna ännu
noggrannare med den typen av instruktioner.
Antalet ärenden till disciplinnämnden gick upp generellt på lärosätet
under höstterminen 2020, enligt den ansvariga läraren. Just på den
aktuella kursen var dock inte nivåerna avsevärt mycket högre.
Bestående förändringar: Möten på campus viktigt för studenternas
lärande

Den kursansvariga läraren uppgav att hen vid tillfället för intervjun
kände att hen inte ville att någon undervisning skulle fortsätta vara på
distans. Möjligtvis skulle handledningstillfällena för smågrupperna
kunna behållas, och de skulle kunna stötta upp föreläsningarna med
filmer även framöver.

Läraren ville alltså helst återgå till fysiska föreläsningar och träffar. Hen
upplevde att pandemin har gjort det tydligt att människor i utbildning
behöver mötas.
Som nämndes tidigare har den kursansvariga läraren även varit ansvarig
för ett distansprogram helt utan fysiska träffar. Hen nämnde i intervjun
att hen ser därifrån att det är svårt att lära studenterna om hur det är att
vara i en akademisk miljö när studierna sker på distans. Hen menade till
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exempel att man ”fostrar inte en akademiker” på samma sätt, för att det
blir svårare att nå ut till studenterna och lära dem om den akademiska
miljön. Samtidigt betonade den kursansvariga läraren att
distansprogrammen ändå är bra för att de erbjuder en annan kategori
studenter att ta del av utbildningen, till exempel personer som har
geografiskt långt avstånd till ett lärosäte.
Läraren lyfte även fram frågan om tillgängliggörandet av undervisning
via filmer. Hen betonade att självklart ska alla ha samma chans att ta del
av undervisningen, men att frågan om textning av filmer komplicerar
upplägget av undervisningen. Läraren menade att det anses tekniskt
lättare att lägga till en textremsa om det finns ett befintligt manus för
föreläsningen, men ansåg att med ett skriftligt manus så försvinner också
en del av pedagogiken när föreläsaren inte längre pratar fritt.
Kvalitet: Minskad interaktion med studenterna är frustrerande

I intervjun diskuterade vi frågan om kvalitet och om och hur den har
påverkats av coronapandemin. Den kursansvariga läraren menade att
utbildningskvalitet kan kopplas till flera olika aspekter. En viktig
kvalitetsaspekt som läraren nämnde är god information till studenterna.
För att en utbildning ska hålla hög kvalitet menade läraren att det är
viktigt att studenterna får tillgång till material när de ska, att
kommunikationen till studenterna är tydlig och att det finns en
förutsägbarhet genom att studenterna vet vad de olika
undervisningsmomenten kommer att handla om. Inget av detta hade
påverkats negativt av övergången till distansundervisning, enligt läraren,
snarare blev kursen mer strukturerad och tydligare än tidigare. Det fanns
inte heller något i kursutvärderingen som tydde på sådana försämringar,
enligt läraren.
En annan kvalitetsaspekt som läraren nämnde var innehållet i
undervisningen. Här menade den kursansvariga läraren att det inte heller
fanns någon kvalitetsförsämring, exempelvis sett till innehållet i
filmerna. Hen menade att undervisningskvaliteten snarare höjdes av att
studenterna kunde gå in och titta på filmerna igen.
Ytterligare en kvalitetsaspekt som lyftes fram av läraren var
interaktionen mellan studenter och lärare. I det avseendet upplevde
läraren en försämring när undervisningen övergick till att ges på distans.
Läraren menade att det digitala mötet mellan studenter och lärare inte
kunnat ersätta de möten som tidigare hade ägt rum i klassrummet. Hen
underströk i intervjun att det var en faktor som inte gick att styra och
beskrev kursen som ett tåg som hade tuffat på i flera terminer innan
höstterminen 2020: ”Det där tåget det har fortfarande gått, men det har
varit lite för mycket öppna fönster och dörrar så att det blåser lite för
mycket överallt.” De öppna fönstren och dörrarna är alltså frånvaron av
klassrumsinteraktion. Den kursansvariga läraren sa i intervjun att detta
kanske kunde ses som något slags kvalitetsförsämring, men påpekade
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samtidigt att hen inte tycker att det handlar om någon försämring i det
formella genomförandet av kursen.
Läraren nämnde också att en annan faktor som hen upplevde försvårade
distansundervisningen var att många studenter var unga
högskolenybörjare. Hen menar att det var svårare än tidigare att stötta
dessa studenter när undervisningen skedde på distans under höstterminen
2020.
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Historia
Övergången till distansundervisning: Kursen kunde inte ha någon
campusförlagd undervisning

Kursen i historia hade omkring 35 studenter under höstterminen 2019.
Då genomfördes också kursens undervisning helt på campus, eller till
exempel i form av studiebesök på ett museum. Höstterminen 2020
genomfördes all undervisning på distans, och då tillkom även digitala
gästföreläsningar. Den terminen var det 65 studenter registrerade på
kursen, det vill säga fler än den föregående höstterminen.
Höstterminen 2020 krävde, enligt den kursansvariga läraren, de lokala
restriktionerna på lärosätet i praktiken en 2,5 gånger så stor sal som
vanligt för att studenterna skulle kunna hålla ett tillräckligt avstånd vid
undervisning på campus. För att få tillgång till undervisning på campus
behövde kurserna anmäla intresse för campusförlagd undervisning och
sedan gjorde lärosätet en prioritering utifrån hur stort behovet av
campusförlagda moment bedömdes vara. Den aktuella kursen fick lägsta
prioritet och bedömdes alltså vara en kurs som kunde hållas helt på
distans.
Undervisning: Liveföreläsningar och digitala studiebesök
fungerade bra

Kursen innehöll föreläsningar och studiebesök under båda terminerna.
Nytt till höstterminen 2020 blev digitala studiebesök och fler
gästföreläsningar.
Föreläsningar
Alla föreläsningar hölls live höstterminen 2020. Beslutet föregicks av en
diskussion kring fördelar och nackdelar för den specifika kursen.
Lärarens intention var att undervisningen i det här fallet skulle vara så
likt campusförlagd undervisning som möjligt och hen valde därför att
hålla kursen live. Den kursansvariga läraren nämnde dock i intervjun att
det kan finnas fördelar med förinspelade föreläsningar också, till
exempel om många av studenterna är heltidsarbetande i och med att det
då blir enklare för studenterna att kombinera jobb och studier.
En annan föreläsningsstil var nödvändig när föreläsningarna
genomfördes på distans, enligt den kursansvariga läraren. Hen menade
att när undervisningen skedde fysiskt på plats så var det möjligt att läsa
av studentgruppen på ett annat sätt och det var även möjligt att ha
”bikupor” där studenterna småpratade samtidigt som läraren gick runt i
salen och lyssnade in lite hur studenterna diskuterade med varandra.
Även om det finns breakout rooms för syftet i Zoom så blir känslan en
annan, menade läraren.
Dessutom upplevde den kursansvariga läraren att det blev svårare för
studenterna att koncentrera sig och fokusera på att titta in i en skärm,
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jämfört med att vara på plats och delta i en föreläsning. Därför lade
läraren in lite mer frågor i föreläsningen och skapade breakout rooms, så
att studenterna skulle kunna interagera med varandra.
Enligt läraren var det också svårare, eller åtminstone mindre
inspirerande, att undervisa studenter digitalt i och med att studenterna
stängde av sina kameror och man därför fick ännu svårare att läsa av
gruppen. Dessutom var det inte möjligt att se alla studenter samtidigt,
särskilt inte om hen dessutom visade en powerpoint-presentation på
föreläsningen.
För att fånga upp frågor avsatte läraren 15–20 minuter för allmänna
frågor efter varje föreläsning. Ungefär hälften av studenterna brukade
välja att stanna kvar. Studenterna hade då frågor om allt möjligt, både
gällande programmet men även lärosätet och högskolestudier i
allmänhet. Läraren tror och hoppas att det här var ett bra stöd för
studenterna.
En annan förändring var möjligheten att ta in gästföreläsare för att
fördjupa vissa områden. Detta blev enklare när undervisningen skedde
digitalt i och med att inga resor behövde bokas in. Gästföreläsarna var
två doktorander och en nydisputerad forskare, vilket även blev en
möjlighet att synliggöra den yngre generationen, enligt den
kursansvariga läraren. Enligt kursutvärderingarna var det här ett
uppskattat moment.
Studiebesök
Två virtuella fältbesök genomfördes höstterminen 2020. Det virtuella
besöket hade guide på plats och studenterna deltog i guidningen via
Zoom. På kursen har de även haft guidade turer via Google street view,
både på British museum och i form av stadsvandringar. Det har fungerat
bra och är något som kan komma att användas i framtiden, enligt den
kursansvariga läraren.
Examination: Inga problem att anpassa examinationen

Examinationen bestod av en essäfråga under höstterminen 2020. Den här
formen av examination fanns på kursen även tidigare terminer och
formen behövde inte förändras till höstterminen 2020. Däremot
förändrade läraren upplägget på uppgiften genom att fördjupa sig på en
epok i stället för flera. Läraren uppfattar inga problem med anpassningen
av examinationen utifrån kursens ämne.
Fusk och plagiat
Ingen ytterligare anpassning för att undvika fusk och plagiat behövdes
till höstterminen 2020, enligt den ansvariga läraren. Vidare märkte hen
inte någon ökning i plagiat på just den här kursen.
Examinationsuppgifterna kördes via en plagiatkontroll och studenterna
kände till detta. Studenterna informerades också om att lärarna inte

43

UKÄ 2021: PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UNDERVISNING I EN PANDEMI – EN FALLSTUDIE AV TIO
KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

skulle göra en bedömning av plagiatkontrollens utlåtande, utan att de
skulle skicka misstänkt fusk direkt till anmälan.
Bestående förändringar: Fortsatt digitalisering kan
internationalisera kursen

I intervjun sa den kursansvariga läraren att hen tror att formen med olika
sorters digitala fältbesök och stadsvandringar säkert kommer att bli
bestående, liksom vissa besök i arkiv som bara går att komma åt digitalt.
Läraren sa också att hen tror att kursen kan bli mer internationaliserad
framöver genom att gästföreläsare från internationella samarbetspartners
kan bjudas in till digitala föreläsningar och även kan hålla i digitala
fältbesök från olika kulturarv runt om i världen.
Kvalitet: Både utmaningar och möjligheter för kvalitet i digital
undervisning

I intervjun sa den kursansvariga läraren att hen tyckte att det var svårt att
säga om kvaliteten på kursen påverkades av övergången till distans. Hen
upplevde inga större förändringar, men nämnde att känslan ändå var att
det hade gått att få ut mer om studenterna hade varit på plats på campus,
eftersom interaktionen minskar i den digitala undervisningen.
En brist som uppstod när undervisningen skedde på distans var, enligt
den kursansvariga läraren, att det blev svårare att uppfatta om och hur
studenterna stärkte varandra i lärsituationen. Hen märkte också en förlust
i den personella, sociala relationen till studenterna, som kan vara viktig
för inlärningen. Att inte kunna träffas på campus upplevde läraren alltså
som en nackdel, även om hen uppfattade att själva undervisningen höll
samma nivå när den var digital.
Vidare nämnde läraren att den aktuella kursen påverkades negativt av att
det inte gick att besöka vissa museer. En del för kursen relevanta museer
tillhandahöll dock digitala besök, med guidning via delad skärm. Att
delta i dessa digitala besök gjorde att distansundervisningen samtidigt
bjöd på nya möjligheter, enligt läraren. Fördelen med digitala besök
visade sig nämligen dels vara att det inte fanns någon annan publik på
plats, dels att det gick att göra internationella besök och stadsvandringar
utan några extra kostnader.
Även gästföreläsarna höjde kvaliteten och fördjupningen på kursen,
enligt den kursansvariga läraren.
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Kemi
Övergången till distansundervisning: Flera olika
undervisningsmoment fick anpassas

Höstterminen 2019, och terminerna innan dess, genomfördes all
undervisning och examination av kursen på campus. Höstterminen 2020
genomfördes föreläsningar, räkneövningar och seminarier via Zoom.
Laborationer genomfördes delvis på distans och delvis på campus: fyra
laborationer var på distans med video-introduktion och Zoomdemonstration, och två laborationer genomfördes på campus i mindre
grupper. Salstentamen gjordes om till en hemtentamen och duggan
genomfördes digitalt via kursplattformen.
Undervisning: Vissa fördelar med undervisning via Zoom

Inför distansundervisningen höstterminen 2020 gjorde inte den
kursansvariga läraren så många förändringar av undervisningen, utöver
att anpassa upplägget till Zoom. När undervisningen genomfördes på
campus använde läraren presentationsbilder och skrev på tavlan i
föreläsningssalen. Även då spelade hen in föreläsningarna med extern
kamera. Allt detta gick att göra i Zoom höstterminen 2020 också, enligt
läraren. Hen visade beräkningar genom whiteboard-funktionen i Zoom,
delad skärm eller en sorts ritplatta. Det fungerade på ungefär samma sätt
som med en vanlig whiteboard, tyckte läraren.
Föreläsningarna i Zoom kompletterades i liten utsträckning med
inspelade filmer. I princip användes bara videor som lärarna i kursen
hade gjort själva. Undantaget var att de rekommenderade och länkade till
vissa simuleringsfilmer på Youtube, men framför allt använde de eget
material.
Det inspelade materialet gjordes tillgängligt för studenterna i efterhand,
vilket kan vara ett slags stöd för studenter med behov av pedagogiskt
stöd, menade den ansvariga läraren. Enligt den kursansvariga läraren
hade lärarna som undervisade inte blivit uppmanade av lärosätet att texta
de inspelade föreläsningarna för att tillgängliggöra dem för studenter
med hörselnedsättning. De inspelade föreläsningarna var därför inte
textade, men laborationerna var det till viss del i form av kompletterande
skriftliga beskrivningar i bild. Den kursansvariga läraren funderade över
automattextning men var osäker på hur bra det skulle fungera när talet är
”uppstyckat” och flera lärare pratar samtidigt.
En fördel med online-undervisningen var enligt läraren att hen enklare
kunde lägga in en extra, ibland individuell, Zoom-session för
handledning eller för att till exempel visa hur nedladdningen av ett
särskilt program går till. Den kursansvariga läraren nämnde i intervjun
att hen tror att den typen av hjälp nästan var enklare att genomföra på
Zoom genom delad skärm, än genom hjälp i exempelvis datasalen. Inte
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minst för att studenten enklare kunde komma i kontakt med läraren via
mejl eller liknande, i stället för att leta efter läraren på campus.
Såväl höstterminen 2019 som 2020 fick studenterna enskild hjälp på
föreläsningarna eller efter laborationerna. Studenterna hade också
räkneövningar som var ledda av handledare som kunde svara på frågor
och hjälpa studenterna. Stödet ordnades därmed löpande under kursens
gång.
Föreläsningar
Föreläsningarna hölls live i Zoom och gjordes sedan tillgängliga som
inspelningar under resten av kursen. Även om föreläsningarna gick live,
så blev det enligt den kursansvariga läraren nästan att ”mässa” i 3x45
minuter – studenterna ställde inte så mycket frågor.
I intervjun underströk den kursansvariga läraren att studenterna
naturligtvis var informerade om och tillfrågade inför inspelningarna. På
filmerna syntes bara presentationsbilder och sådant som läraren själv
ritade i undervisningen. Därmed syntes inga ansikten, men studenternas
röster hördes om de ställde frågor. Läraren funderade på om det var
därför som studenter hellre skickade in frågor via chatten under
föreläsningen (och påpekade att de inte ville att hen skulle säga namnet
på den som ställt frågan). Studenterna satt även med kameran avstängd,
vilket dock inte behövde ha med inspelningen att göra menade läraren.
Räkneövningar
Räkneövningar hölls via Zoom, ledda av handledare som kunde svara på
frågor och hjälpa studenterna.
Laborationer
Laborationer genomfördes både på campus och digitalt. För att minska
smittspridningen när laborationerna genomfördes på campus spreds de ut
över en längre tid. Det fick vara max 6 personer i laboratoriet samtidigt,
så grupperna behövde halveras (normalt brukar det vara 12 personer på
laborationerna). Därmed tog laborationerna som helhet längre tid sett ur
lärarnas perspektiv.
Kompletteringsuppgifterna för laborationerna hade samma skriftliga
instruktioner som tidigare terminer. Laborationen spelades in i förväg
med en assistent som agerade laborant. Instruktionsvideon var cirka en
halvtimme och sedan delade lärarna med sig av data till studenterna. När
studenterna hade tittat på filmen hölls en Zoom-session, där de kunde
diskutera och be om hjälp.
Skillnaden mellan terminerna var därmed bara att vissa moment gjordes
via Zoom höstterminen 2020. Nackdelen med detta var enligt den
kursansvariga läraren att studenterna bara fick se momenten, men inte
kunde öva själva. Den kursansvarige läraren tycker att studenterna
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egentligen behöver öva laborationsmomenten praktiskt, även om de
förstår teorin och har sett hur man gör.
Seminarier
Innehållet i laborationerna ventilerades på seminarier via Zoom enligt
kursens schema.
Examination: Tentamensinnehållet gjordes om

Hemtentamen användes i stället för salstentamen. Lärarna behövde
anstränga sig på ett annat sätt för att undvika frågor som det skulle gå att
googla fram svar på. De gjorde alla hjälpmedel tillåtna, förutom att ta
hjälp av andra människor. Höstterminen 2019 hölls en salstenta utan alla
hjälpmedel.
Duggan lades upp i pdf-format i kursplattformens digitala
examinationsprogram. Studenterna lämnade in svar i form av en tipsrad.
De hade 4 timmar på sig.
Såväl till tentamen som till duggan fick studenterna längre skrivtid
höstterminen 2020 jämfört med tidigare terminer. Anledningen var
kopplad till pedagogiskt stöd: vissa studenter hade behov av längre
skrivtid på grund av funktionsnedsättningar, men den kursansvariga
läraren bedömde att det fanns en risk att det skulle bli rörigt vid
inlämningen om hen startade två tentor med olika lång inlämningstid
samtidigt. Dessutom hittade hen inget sätt i programmet att bara göra
alternativet med längre skrivtid tillgängligt för studenterna med behov.
Fusk och plagiat
Såväl höstterminen 2020 som 2019 var studenternas tentamenssvar
datorskrivna i stor utsträckning. Därmed kunde plagiatkontrollen i
lärplattformen användas. I kursen godkände de dock även att studenterna
skrev tentamen för hand och skannade in svaren som inlämning, vilket
plagiatkontrollen då inte kunde hantera. Den kursansvariga läraren
uppskattade det till att ungefär 10 procent lämnade in en ”nästintill
konventionell”, handskriven, tentamen på detta sätt, medan betydligt fler
skrev texten i datorn men kompletterade med till exempel en handritad
bild eller handskrivna formler.
De hade ett misstänkt fall av plagiat på kursen höstterminen 2020. Det
var två studenter som lämnade in en nästintill identisk uträkning, men
det visade sig att de båda hade använt en uträkning från en tidigare tenta
(som var godkänd som hjälpmedel).
Bestående förändringar: Inspelade filmer kan finnas kvar

Den kursansvariga läraren sa i intervjun att hen tror att en del av de
filmade inslagen kommer att finnas kvar även när undervisningen blir
campusförlagd igen. Hen tror att de kanske förändrar upplägget och gör
om videorna, men låter till exempel beskrivande exempel på laborationer
och idéer bakom laborationerna finnas som filmer även framöver.
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Den kursansvariga läraren nämnde också att hen befarar att vissa
föreläsningar kommer behöva att ges digitalt framöver på grund av
lokalbrist. Då kanske Zoom kan användas som komplement, tänker
läraren.
Läraren påpekade också i intervjun att även om det går att ha till
exempel laborationer via Zoom så behöver man ha praktisk verksamhet
för att inte riskera att de examinerade kan teorin men inte klarar av vissa
praktiska moment. Däremot menar läraren att vissa övningar kan göras
via Zoom även framöver utan att det blir någon försämring i
undervisningen, exempelvis hjälp och beräkningar.
Kvalitet: Praktisk laboration viktig för hög kvalitet

Enligt den kursansvariga läraren fungerade det praktiska
laborationsmomentet något sämre på distans. Studenterna fick inte i
samma utsträckning tillfälle att uppleva och öva på det praktiska, som att
hälla vätskor eller bekanta sig med utrustningen. På lärosätet har de
därför skapat en frivillig extrakurs i laboration, för bland annat dem som
inte praktiskt fick laborera höstterminen 2020. Den kursansvariga läraren
hoppas att kursen ska kunna genomföras på plats.
Det fanns vissa positiva saker med distansupplägget också, enligt
läraren. Till exempel tror hen att det för vissa laborationer kunde vara
bra för studenterna att kunna spola i en video, backa tillbaka och se
instruktionerna igen. Den kursansvariga läraren uppgav i intervjun att
hen fick en del positiva kommentarer från studenterna på det.
Även de förbättrade möjligheterna till digital handledning som
distansundervisningen medförde var enligt läraren en positiv aspekt av
distansundervisningen.
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Matematik
Övergången till distansundervisning: Befintligt digitalt material
användes

Höstterminen 2019 genomfördes hela kursen på campus, medan det
mesta av undervisningen genomfördes på distans höstterminen 2020. I
början av terminen kunde lektioner och mentorsmöten i smågrupper
genomföras på campus, men halvvägs in i kursen gick all undervisning
över till distans till följd av den ökade smittspridningen av covid-19.
Salstentamen genomfördes på campus båda terminerna, men
tentamenstillfället höstterminen 2020 anpassades för att minska risken
för smittspridning.
Det fanns förinspelat undervisningsmaterial i form av filmer som en
annan lärare hade spelat in till ett tidigare kurstillfälle. Lärarna kunde
använda filmerna i den aktuella kursen, men det krävdes en del extra
arbete för att anpassa upplägget på undervisningen till det befintliga
materialet. Förändringarna blev inte särskilt stora sett till innehåll, enligt
den kursansvariga läraren, men det blev ändå ett omfattande arbete att
tänka ut hur undervisningen skulle genomföras på distans.
Undervisning: Läraren upplevde mindre kontroll i den digitala
undervisningssituationen

Kursen innehöll föreläsningar och lektioner båda terminerna.
Lektionerna hölls i mindre grupper. Höstterminen 2020 var
föreläsningarna förinspelade och kompletterades med digitala
livefrågestunder.
Föreläsningar
De förinspelade föreläsningarna kompletterades med digitala
livefrågestunder för att fånga upp studenternas frågor, som annars hade
ställts i samband med föreläsningen på plats.
De förinspelade föreläsningar som användes hade tagits fram till en
tidigare kursomgång av en annan lärare. Den ansvariga läraren nämnde i
intervjun att hen håller på att spela in nya filmer för att vara förberedd
ifall upplägget skulle bli detsamma nästa gång kursen ges.
En utmaning med omställningen som läraren nämnde i intervjun var att
undervisningen inte blev lika levande på distans. Hen upplevde att det
blev svårare att exempelvis svara på spontana frågor från studenterna.
Upplevelsen var att studenterna lärde sig det som lärarna hade spelat in
åt dem men inte det andra. Läraren funderade på om detta var skälet till
att studenterna höstterminen 2020 hade svårare än tidigare terminer med
den teoretiska delen av examinationen.
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En annan utmaning som den kursansvariga läraren nämnde, var att
kursen inte hade haft digitala live-inslag i undervisningen tidigare. Det
var därför inledningsvis svårt att förstå hur alla digitala verktyg och
funktioner fungerade, såsom skärmdelning och att navigera mellan
studenternas bilder i Zoom.
Lektioner
Kursen gick på deltid över hela höstterminen 2020, och i början kunde
de ha undervisning i små grupper och dubbelt så stora lokaler på campus.
I samband med skärpta restriktioner under terminens senare del övergick
all undervisning, även lektioner och mentorsmöten, till distans.
Examination: Uppdelad salstentamen för att förebygga
smittspridning

Tentan skrevs i sal på campus såväl höstterminen 2019 som 2020. Efter
att lärosätet hade haft problem med fusk i form av otillåtet samarbete på
andra kurser under vårterminen 2020 i samband med den initiala
övergången till distansundervisning, fick vissa kurser dispens från
smittskyddet i regionen att ha salstentamen på campus om studenterna
kunde sitta glest. Den aktuella kursen var en av de kurser som fick
dispens.
Det gjordes två olika versioner av tentamen för varsin grupp av
studenter, så att de skulle kunna skriva vid två olika tillfällen och sitta
utspridda i salen.
Bestående förändringar: Vissa studenter kan uppskatta fortsatt
digital undervisning

Apropå bestående förändringar i undervisningen funderade läraren under
intervjun på om de framöver i kursen skulle kunna använda de filmer
som nu finns inspelade. Då skulle den framtida campusundervisningen i
stället fokusera på det som är svårast eller mest relevant, i stället för att
alla områden ska pratas igenom på campusföreläsningarna ”i turbofart”.
Den kursansvariga läraren nämnde dock att det behövs mer reflektion
över vad som har fungerat bra och dåligt med distansundervisningen.
Hen trodde till exempel att studenterna möjligen skulle kunna uppskatta
mer digital undervisning än vad som förekom innan pandemin.
Kvalitet: Kvaliteten påverkas av minskad interaktion

Den kursansvariga läraren nämnde i intervjun att hen uppfattar att
kvaliteten i undervisningen har påverkats negativt, men att av
genomströmningen på kursen att döma så har de flesta nog lärt sig
ungefär detsamma som tidigare.
Läraren upplevde dock att förinspelade föreläsningar och digitala
frågestunder kändes ”oerhört fattigt” jämfört med campusförlagd
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undervisning. Hen tyckte att det var svårt att förmedla det man ville och
svårare för studenterna att ställa frågor när frågestunden var digital.
Den kursansvariga läraren påpekade också under intervjun att hen anser
att undervisningen ska vara berikande för studenterna, men att hen är
tveksam till om den blev det höstterminen 2020. Detta var mycket
frustrerande även för lärarna, uppgav läraren.
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Civilingenjörsprogrammet
Övergången till distans: Mer omfattande övergång till distans
krävdes för att minska smittspridningen

Kursen är en delkurs som ges för flera inriktningar inom
civilingenjörsprogrammet och antalet studenter på kursen var omkring
400 båda de aktuella terminerna. Höstterminen 2019 var kursen
campusförlagd. Inför höstterminen 2020 planerades för en omställning
där nästan alla föreläsningar och lektioner skulle ges på distans, men
några moment skulle genomföras på campus. I slutändan, till följd av att
smittspridningen ökade och fler insatser behövdes för att minska den,
gavs i princip allt utom ett undervisningsmoment på distans.
Undervisning: Utmanande att hitta nya anpassningar efter hand

Undervisningen på kursen bestod såväl höstterminen 2019 som
höstterminen 2020 av föreläsningar, lektioner och laborationer.
Föreläsningar och lektioner
Föreläsningarna gavs i Zoom under hösten 2020. Lärarna använde olika
föreläsningsmetoder: vissa använde en powerpoint, andra en
dokumentkamera och skrev på papper. Den kursansvariga läraren tror att
olika metoder för digital undervisning uppfyllde det behov av variation
som studenter kan ha. Den metod som vår intervjuperson använde sig av
var att själv befinna sig i en undervisningssal och filma tavlan i salen
samtidigt som hen föreläste i trådlöst headset. På så sätt kunde läraren
skriva på tavlan och röra sig i salen med bibehållen ljudkvalitet medan
hen föreläste.
Båda kursomgångarna hölls all undervisning som gavs på den aktuella
kursen ”live”, det vill säga den var inte förinspelad, med undantag för
den sista repetitionsföreläsningen. Studenterna uttryckte att de ville att
föreläsningarna skulle spelas in och läggas tillgängliga på lärplattformen,
men lärarna på kursen valde att inte göra det. Skälet var, enligt intervjun,
att de bedömde att det fanns en risk för att lärare och studenter skulle bli
för självmedvetna om de visste om att de filmades. Den kursansvariga
läraren uppgav också i intervjun att hen ansåg att en livesändning
fungerar bäst om man vill att undervisningen ska upplevas så lik
campusundervisning som möjligt, exempelvis med möjlighet att ställa
frågor under föreläsningens gång.
Inlagt på kursen fanns också en repetitionsföreläsning som enligt läraren
brukar ges för alla klasser samlade i slutet av kursen. Den föreläsningen
spelades in och gjordes tillgänglig på nätet för studenterna såväl
höstterminen 2019 som 2020. Tanken var att studenterna skulle kunna
titta på föreläsningen igen när de förberedde sig inför tentan.
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På lektionerna, som hölls i mindre grupper om cirka 30 studenter, var det
mer dialog och problemlösning än på föreläsningarna.
Laborationer
I kursen ingick också laborationer eller gruppövningar. Dessa hölls på
campus höstterminen 2019, men i stor utsträckning digitalt höstterminen
2020. En av laborationerna gjordes dock i sal även höstterminen 2020,
eftersom den på grund av sin utformning inte lämpade sig för en
nätbaserad version enligt den kursansvarige läraren. För att minimera
risken för smittspridning var upplägget då att en student ur varje
laborationsgrupp var på plats medan övriga (oftast två) gruppmedlemmar
deltog på distans. Lärarna kontrollerade att studenterna som deltog på
distans var med under hela tiden, i och med att laborationen var ett
obligatoriskt moment.
Den andra laborationen gjordes om och var helt nätbaserad. Studenterna
fick en film och data att analysera. De fick sedan jobba med data och
skriva laborationsprotokoll på distans.
En av de största utmaningarna med övergången till distans var enligt
läraren att snabbt hitta lösningar för föreläsningar och laborationer, när
läget förändrades och nya restriktioner infördes lokalt, regionalt och
nationellt för att minska smittspridningen. Ett exempel på detta är
bestämmelsen om att max åtta personer fick delta i en allmän
sammankomst, och att detta skulle vara normerande även i andra
sammanhang. Det gick men var ansträngande och tog mycket extra tid,
enligt läraren.
Examination: Ny form av digital examination användes

Kursen innehöll tre examinerande moment båda terminerna: en tentamen
och två olika laborationsrapporter.
Distanstentamen
På kursen användes höstterminen 2020 en form av distanstentamen.
Upplägget utformades vid institutionen, enligt vår intervjuperson av
några ”eldsjälar” som tog fram konceptet under vårterminen 2020 när
salstentorna ställdes in till följd av coronapandemin. Distanstentamen
genomfördes med krav på att studenternas webbkamera och ljud skulle
vara på under hela skrivtiden. Vidare skulle kameran vara riktad mot
studenten och dennes skrivyta, så att tentavakterna kunde se vad
studenterna gjorde.
Upplägget uppfattades som nytt i sammanhanget för den kursansvariga
läraren. De som hade tagit fram upplägget fick jobba extra vid
tentatillfället för att få tekniken att fungera och för att finnas till hands
och svara på frågor i telefon. Även den kursansvariga läraren, tillika
examinatorn, skulle finnas tillgänglig för att svara på frågor om tentan.
Den kursansvarige läraren upplevde att det kom fler frågor och
telefonsamtal än normalt och att det mesta rörde tekniken.
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I intervjun nämnde den kursansvariga läraren att det såväl höstterminen
2019 och 2020 som flera tidigare terminer fanns möjliga bonuspoäng att
samla inför tentan, genom uppgifter som inte var obligatoriska.
Höstterminen 2019 och tidigare terminer kunde poängen erhållas på två
sätt: salsdugga mitt i läsperioden och nätbaserade bonusuppgifter.
Höstterminen 2020 fungerade de nätbaserade uppgifterna på samma sätt
som tidigare men salsduggan gick inte att genomföra. I stället fick
studenterna inlämningsuppgifter i lärplattformen som de hade 24 timmar
på sig att lösa.
Att utforma ett nytt sätt att examinera var den stora utmaningen för
kursen under pandemin, enligt den kursansvariga läraren. Hen menar att
det var en stor ansträngning för de lärare som tog fram den digitala
tentamensformen. Den kursansvariga läraren tyckte att upplägget
fungerade bra under rådande omständigheter.
Examinerande laboration
Vid den examinerande laborationen som genomfördes fysiskt i labbet
höstterminen 2020 minskades studenternas laborationstid jämfört med
tidigare terminer. Detta på grund av att antalet studenter i varje grupp
behövde minskas, med hänvisning till risken för smittspridning. Färre
studenter per grupp krävde fler laborationstillfällen för lärarna, och det
ansågs därför bli för kostsamt schemamässigt och ekonomiskt om varje
studentgrupp skulle få lika mycket undervisningstid som tidigare
samtidigt som studenterna var indelade i fler grupper. Lärarna fick även
hjälpa studenterna lite mer än vanligt, för att de skulle kunna slutföra
laborationerna på den kortare tiden.
Fusk och plagiat
Det fanns tecken på fusk och plagiat på kursen under pandemin. Till
exempel anmäldes ett fall av en kopierad lösning från en tidigare
tentamen, och den kursansvariga läraren trodde att fler disciplinärenden
kunde komma in framöver. Den kursansvariga läraren har inte stött på
den sortens fusk tidigare. Hen nämnde i intervjun att hen tror att
distansupplägget ger nya möjligheter för studenterna att fuska, men att
distanstentamen ändå har känts som en acceptabel lösning på den
problematiska situation som uppstod till följd av pandemin.
Bestående förändringar: Digitala moment kan användas för
distansstudenter i framtiden

De förändringar som gjordes i kursens upplägg mellan höstterminen
2019 och höstterminen 2020 gjordes till följd av pandemin. Den
kursansvariga läraren nämnde i intervjun att hen tror att man kommer att
vilja gå tillbaka till campusbaserad undervisning på den aktuella kursen,
men att det är möjligt att vissa moment på distans kommer att behållas
framöver. Exempelvis tror läraren att erfarenheterna av
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distansundervisningen och de nätbaserade, examinerande laborationerna
skulle kunna användas för att skapa möjligheter för digital examination
för distansstudenter.
Vidare nämnde läraren i intervjun att de flersvarsfrågor som användes
vid examinationen och som kunde rättas automatiskt när tentamen skrevs
digitalt, skulle kunna finnas kvar framöver. Frågorna skulle i så fall bli
ett sätt att effektivisera rättningen, tror den kursansvariga läraren.
Kvalitet: Försenad tentamensrättning men annars oförändrad
kvalitet på kursen

På frågan om hur läraren uppfattar att kvaliteten på kursen har påverkats
av omställningen till distans, nämner läraren att lärarna på kursen
hamnade efter med rättningar, vilket enligt läraren är en aspekt som kan
handla om kvalitet. Här har studenterna och institutionen varit förstående
för att rättningen varit försenad i den rådande situationen.
I övrigt uppgav den kursansvariga läraren att hen hoppas och tror att de
kan hålla samma standard som vanligt på kursen.
Under andra delar av intervjun, som redogörs för tidigare i
beskrivningen, framkom bland annat att lärarna varierade sin
undervisning, något som den kursansvariga läraren trodde kunde vara
positivt för studenternas inlärning. Även detta kan förstås som en
anpassning för att erbjuda studenterna undervisning av hög kvalitet.
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Förskollärarprogrammet
Övergången till distansundervisning: Total distansomställning på
kursen

På den här delkursen inom förskollärarprogrammet överfördes alla
moment till distans, från att alla ha varit på campus tidigare. Kursen hade
både höstterminen 2019 och 2020 fler än 300 studenter och innehöll
föreläsningar, basgruppsträffar och en hemtentamen.
I och med övergången till distans spelades de tidigare campusförlagda
föreläsningarna in i förväg, medan basgruppsmötena hölls live eftersom
studenterna förväntades interagera mer.
I intervjun framkom att den kursansvariga lärarens uppfattning är att det
digitala upplägget krävde en särskild tydlighet från lärarnas sida i
undervisningen, i samband med instruktioner och liknande. Den ökade
tydligheten lade hen som kursansvarig extra fokus och arbete på under
kursens gång höstterminen 2020.
Undervisning: Förinspelade föreläsningar och digitala
basgruppsmöten användes

Föreläsningar
Kursen hade som tidigare nämnts flera hundra studenter båda
höstterminerna och alla studenter deltog samtidigt på föreläsningarna.
Inför övergången till digitala föreläsningar höstterminen 2020
diskuterade lärarna om föreläsningarna skulle ges live eller vara
förinspelade. De landade i att föreläsningarna kunde vara förinspelade,
dels på grund av en osäkerhet på om tekniken skulle fungera, dels på
grund av att man trodde att det ändå skulle vara svårt att som lärare möta
alla studenter vid en digital liveföreläsning.
Några studenter lyfte i kursutvärderingen fram att en fördel med det
digitala upplägget och särskilt de förinspelade föreläsningarna, var
möjligheten att kunna lyssna på de inspelade föreläsningarna i efterhand
samt att kunna pausa i inspelningen för att anteckna.
Basgruppsmöten
I kursen ingick också så kallade basgruppsmöten såväl höstterminen
2019 som 2020. Där var studenterna indelade i mindre grupper, som i sin
tur bestod av små arbetsgrupper om 5–6 studenter. Varje basgruppsmöte
hade en given struktur, så alla lärare hade samma innehåll och
ungefärliga upplägg när de mötte studenterna.
Till höstterminen 2020 gjordes inga innehållsmässiga förändringar av
basgruppsmötena. Det fanns däremot vissa mindre moment som inte
fungerade digitalt. Som exempel nämnde läraren ett tidigare
kursmoment, där studenterna haft i uppgift att diskutera en fråga om
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relationer inom sin arbetsgrupp, för att därefter på basgruppsmötet
gestalta sina diskussioner för läraren med hjälp av statyer i det fysiska
rummet. Det momentet lät sig inte göras digitalt, men annars fick det
mesta att genomföra ungefär som tidigare.
Examination: Oförändrad tentamensform

Examinationsformen, en hemtentamen, var densamma höstterminen
2019 och höstterminen 2020. En förändring från höstterminen 2019 var
att basgruppsmötena uttalat var relaterade till tentamensfrågorna. Den
förändringen var dock planerad sedan innan pandemin.
Fusk och plagiat
Inga särskilda anpassningar för att förhindra fusk och plagiat gjordes i
och med övergången till distans. Anledningen till detta var enligt läraren
att examinationsformen var densamma som tidigare.
Bestående förändringar: Förinspelade föreläsningar kan bli kvar

Lärarlaget som undervisade på kursen höstterminen 2020 har jobbat ihop
under flera tidigare kursomgångar och utvecklat kursen tillsammans
genom åren. Även om saker förändras hela tiden på grund av nya idéer
har det inte varit några stora förändringar på kursen tidigare, enligt den
kursansvariga läraren.
I intervjun nämnde den kursansvariga läraren att i och med övergången
till distans och användningen av förinspelade föreläsningar, har hen
tillsammans med kollegor funderat över om de även framöver ska
behålla vissa förinspelade föreläsningar. Ett argument för detta, som den
kursansvariga läraren nämnde i intervjun, är att kursen brukar vara stor
sett till antalet studenter, vilket vanligtvis försvårar möjligheterna att
boka lokaler på lärosätet som rymmer hela gruppen. Med förinspelade
föreläsningar försvinner det problemet.
Vidare nämnde den kursansvariga läraren i intervjun att hen vill behålla
den tydlighet i kommunikationen med studenterna som arbetades fram i
och med övergången till distansundervisning. Läraren uppgav inga
konkreta exempel på vilka förändringar som kunde bestå, men nämnde i
intervjun att som exempel på det ökade fokuset på tydlighet att lärarlaget
på kursen hade arbetat för att innehållet och strukturen på
basgruppsmötena skulle vara detsamma i alla grupper, samt att lärarna
publicerade ett gemensamt dokument med samlade frågor och svar till
studenterna på kursplattformen.
Kvalitet: Att inte möta studenter påverkar undervisningens kvalitet

Sett till genomströmning var den kursansvariga lärarens uppfattning att
studenterna klarade examinationen och tog till sig kursinnehållet. Detta
var enligt läraren ingen förändring från höstterminen 2019. Dessutom
var närvaron på kursen högre än tidigare. Enligt läraren berodde det
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troligtvis på att det digitala upplägget gjorde det enklare för studenterna
att närvara.
Däremot nämnde läraren i intervjun att en försämring som upplevs ha
med kvalitet att göra, är avsaknaden av fysiska möten med studenter, där
det direkt och flexibelt går att bemöta frågor och utveckla sina svar.
Detta skapade en viss frustration hos läraren under kursens gång, menade
hen.
Övrigt: Informellt kollegialt erfarenhetsutbyte om digital
undervisning

I intervjun nämnde den kursansvariga läraren att lärosätet i samband med
övergången till distansundervisning till följd av pandemin har erbjudit
digitala kaféer och plattformar samt vissa dokument om till exempel nya
it-program. Ansvaret har legat på lärare att ta till sig materialet.
Vidare reflekterade läraren i intervjun över det kollegiala arbetet och
erfarenhetsutbytet när kursen gavs på distans och mycket av lärarens
arbete också gjordes på distans. Den kursansvariga läraren upplevde att
det var svårt att lösa problem själv hemma vid köksbordet när hen
arbetade hemifrån och att det var svårare att diskutera något med
kollegorna när de inte fanns i rummet eller på arbetsplatsen. Kollegorna
har såväl innan som under pandemin mötts lärarlagsvis, och under det
första året i pandemin lärde de sig efterhand hur en kurs kunde läggas
upp på distans och tog då med sig dessa erfarenheter in i nästa kurs.
Erfarenhetsutbytet var dock mer informellt och oplanerat än tidigare,
upplevde den kursansvariga läraren.
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Juristprogrammet
Övergången till distansundervisning: Oförändrat
undervisningsinnehåll

Den aktuella kursen inom juristprogrammet hade två olika kursansvariga
lärare höstterminen 2019 och höstterminen 2020. Vi intervjuade därför
båda dessa lärare, vid samma tillfälle. Även om ingen av dem var
kursansvariga lärare båda terminerna, så kunde de tillsammans ge en bild
av eventuella förändringar mellan terminerna.
Höstterminen 2019 gavs kursen huvudsakligen på campus med undantag
för vissa inspelade, inte schemalagda, föreläsningar. Höstterminen 2020
skedde alla moment digitalt. Undervisningen genomfördes då i form av
en kombination av livesända föreläsningar och inspelade, inte
schemalagda, föreläsningar, samt webbaserade seminarier i mindre
grupper. Båda terminerna var det omkring 250 studenter registrerade på
kursen.
Av intervjun framkommer att förutom själva övergången till
undervisning enbart på distans, så behövde inga större förändringar göras
i undervisningens innehåll eller upplägg. De mindre förändringar som
gjordes i undervisningen, behövde göras av budgetskäl.
Båda terminerna förekom två examinationsuppgifter, en promemoria och
en skriftlig tentamen. Dessutom förekom ett obligatoriskt caseseminarium och en gräns om deltagande i 80 procent av övriga
seminarier. I och med övergången till distansundervisning till följd av
coronapandemin övergick salstentamen till en distanstentamen
(salstentamen i hemmiljö).
Undervisning: Bättre gruppdynamik i digitala seminarier

Föreläsningar
Föreläsningarna gavs i en kombination av förinspelade
videoföreläsningar och campusbaserade föreläsningar höstterminen
2019. Höstterminen 2020 gavs samma mängd förinspelade
videoföreläsningar, men de campusbaserade föreläsningarna ersattes av
föreläsningar via Zoom som sändes live. De förinspelade föreläsningarna
ingick inte i schemat någon av terminerna, utan kan ses som ett
studiematerial för studenterna.
Seminarier
Seminarierna gavs i mindre grupper båda terminerna, där studenterna
som ingick i respektive seminariegrupp dessutom var indelade i
basgrupper. Seminarierna behandlade olika ämnen i kursen och
studenterna förväntades komma pålästa och delta i diskussionerna på
plats. Såväl höstterminen 2019 som 2020 fanns det ett krav på närvaro
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vid 80 procent av seminarierna, varav vissa seminarier var obligatoriska
för samtliga studenter.
Den kursansvariga läraren anser att seminarierna fungerade mycket
bättre på Zoom höstterminen 2020. Hens uppfattning är att studenterna
pluggade bättre hemma och träffade sina kompisar på nätet, hade sina
basgruppsmöten och kom väldigt väl förberedda till seminarierna.
Lärarna fick en bra konversation med studenterna på nätet.
I intervjun framkom det att en erfarenhet från tidigare kursomgångar är
att studenterna ibland har skapat en negativ gruppdynamik på de
campusförlagda seminarierna. Detta försvårade enligt de kursansvariga
lärarna undervisningssituationen. De kursansvariga lärarna upplevde att
dessa tendenser minskade när undervisningen gavs via Zoom
höstterminen 2020. De nämnde i intervjun att de uppfattade det som att
studenterna koncentrerade sig mer på den student eller lärare som hade
ordet, och därmed mer på lärandet och mindre på sin position i gruppen,
när interaktionen och undervisningen skedde digitalt.
Examination: Tekniska problem ledde till svår tentamensrättning

Såväl höstterminen 2019 som 2020 var examinationen i form av en
promemoria och en tentamen. Höstterminen 2019 skrevs tentamen i sal.
Då fanns också en examinerande dugga, som togs bort till 2020.
Höstterminen 2020 skrev studenterna tentamen i samma program men i
hemmiljö, utan övervakning men med en snävare tidsbegränsning än
tidigare. Enligt instruktionerna fick studenterna inte använda internet
eller ha kontakt med varandra under skrivningen.
På frågan om någon av de förändringar som gjordes till höstterminen
2020 skulle ha gjorts även om kursen inte hade ställts om till distans på
grund av coronapandemin, svarade den kursansvariga läraren att
minskningen av tidsomfattningen på tentamen gjordes av budgetskäl. Att
duggan togs bort berodde däremot snarare på pandemin, eftersom
bedömningen var att studenterna för lätt hade kunnat googla sig fram till
de rätta svaren om den genomfördes i hemmiljö.
Läraren berättade att det var vissa tekniska problem med programmet
som den digitala tentamen skrevs i. Problem som uppstod var att vissa
studenter inte kunde logga in i systemet och att ordräknaren inte
fungerade i vissa fall. Detta ledde till stress hos studenterna och
merarbete för kursadministratören som fick ta emot samtalen. För att
hantera att vissa inte fick tillgång till tentamen i tid bestämdes det att alla
skulle få en extra timme skrivtid. Ordräknaren togs också bort.
Efteråt visade det sig att för de flesta studenter hade tekniken fungerat
felfritt. Dessa studenter hade också hållit tids- och ordgränserna, trots att
de hade kunnat hålla på längre och skriva mer. Det här ser läraren som
ett tecken på att studenterna inte hade kontakt med varandra under
skrivtiden, i och med att den stora gruppen studenter som inte hade haft
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problem med tekniken inte heller använde de utökade möjligheter som
man satte in under tentamens gång.
Detta skapade i sin tur en svår situation i rättningen, i och med att det
fanns grupper av studenter som hade följt de ursprungliga
instruktionerna samtidigt som andra studenter både hade fått längre
skrivtid och utrymme att skriva mer. Ett tag funderade man över om
tentamen behövde ogiltigförklaras på grund av detta. I slutändan fattade
dock prefekten beslutet att tentamen kunde vara giltig, men att
omtentamen öppnades upp även för dem som hade fått godkänt betyg.
Det var dock inte många studenter som utnyttjade den möjligheten.
Fusk och plagiat
Den kursansvariga läraren såg inte några tecken på fusk, såsom plagiat
eller otillåtet samarbete, i samband med tentamen höstterminen 2020. I
intervjun nämnde läraren att hen tror att detta delvis berodde på att
studenterna inte kände varandra tillräckligt bra när kursen gavs på
distans, för att några skulle föreslå varandra att samarbeta på tentamen.
Detta trots att distanstentamen inte var övervakad på samma sätt som en
salstentamen, vilket hade kunnat öka risken för att studenterna skulle
fuska.
Däremot fanns det tecken på plagiat i uppgiften med promemorian.
Höstterminen 2019 rapporterades inte några fall av fusk på tentamen,
vad den då kursansvariga läraren kan minnas.
Bestående förändringar: Läraren vill behålla digital undervisning

Båda de kursansvariga lärarna sa i intervjun att erfarenheterna av den
digitala undervisningen höstterminen 2020 var goda. Vidare sa läraren
som var kursansvarig höstterminen 2020 att hen hoppas kunna behålla så
mycket som möjligt av undervisningen på distans, men med en
salstentamen på campus i stället för i hemmiljö.
Argumenten för att behålla undervisningen på distans är flera, enligt
båda lärarna: positiva erfarenheter av undervisningen och
gruppdynamiken på distans, ekonomiska fördelar eftersom
lokalkostnaderna minskar samt förenklad pendling. Däremot så
reflekterar lärarna över om det, ur ett likabehandlingsperspektiv, är
rimligt att exempelvis ge seminarier på plats för vissa grupper och på
distans för andra. En av de kursansvariga lärarna funderade även över de
pedagogiska fördelar som kan finnas med att ha seminarier på plats, om
den negativa gruppdynamiken som tidigare har uppstått kan motverkas.
Kvalitet: Oförändrad kvalitet i kursinnehållet

De kursansvariga lärarna upplevde båda att innehållet i kursen inte
förändrades i och med övergången till distansundervisning, och därmed
inte heller kvaliteten på innehållet.
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Lärarna reflekterade en del över interaktionen och klassrumsdynamiken
när undervisningen gavs på distans jämfört med på campus. Som
nämndes tidigare uppfattade de att studenterna koncentrerade sig bättre
och kom bättre förberedda till seminarierna när undervisningen gavs på
distans. De tyckte därmed att undervisningssituationen och dynamiken
förbättrades i det digitala ”klassrummet”.
Som nämndes i avsnittet ovan var lärarna också positiva till att behålla
distansundervisning även när coronapandemin eller andra
omständigheter inte krävde det.

62

UKÄ 2021: PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UNDERVISNING I EN PANDEMI – EN FALLSTUDIE AV TIO
KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Socionomprogrammet
Övergången till distansundervisning: Endast mindre förändringar
skedde

I den här kursen övergick all undervisning från campus till distans i
samband med coronapandemin. I samband med detta behövde dock inga
särskilda förändringar i kursens upplägg göras, annat än att just övergå
till distans. På lärosätet fanns erfarenhet av digital examination sedan
tidigare, något som underlättade för läraren när salstentamen skulle
övergå till distanstentamen.
Undervisning: Liveundervisning uppfattas som mer levande

Enligt den ansvariga läraren fungerade övergången till
distansundervisning bra på kursen, särskilt i jämförelse med kurser på
programmet där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekom. På
dessa kurser var anpassningen omständligare men löste sig i slutändan.
Enligt den kursansvariga läraren tyckte studenterna överlag på
programmet både att det var skönt med distansundervisning och att det
var tråkigt.
I och med att studenterna var förstaterminsstudenter som inte kände
varandra, lade den kursansvariga läraren in tillfällen för att låta dem
presentera sig för varandra på Zoom. De som bodde i närheten av
varandra uppmuntrades att ta kontakt med varandra. Det här gjorde
läraren för att hens erfarenhet är att det är viktigt att studenterna hjälper
varandra med studierna för att hålla motivationen uppe, och då behöver
de ha fått chansen att lära känna några andra studenter på kursen.
Föreläsningar
Föreläsningarna hölls som regel live båda höstterminerna. Det kan ha
förekommit att någon annan lärare spelade in sin föreläsning i förväg
höstterminen 2020, men i så fall var det inget som den kursansvariga
läraren informerades om. Studenterna efterfrågade ofta förinspelat
material när undervisningen skedde på distans. Den kursansvariga
läraren valde att inte tillgodose detta, på grund av den erfarenhet av
distansundervisning som finns på lärosätet och som enligt läraren visade
att liveföreläsningar i slutändan får bättre omdömen. Detta för att
liveföreläsningarna brukar bli mer levande och ge möjlighet att ställa
frågor, menade läraren.
Examination: Rutiner för digital tentamen fanns på plats

I kursen hölls en salstentamen på campus höstterminen 2019 och en
distanstentamen, det vill säga en digital tentamen i hemmiljö,
höstterminen 2020. Den digitala tentamen genomfördes i flera avseenden
som en salstentamen, men studenterna befann sig inte på campus utan på
annan plats. Anpassningen av tentamen gjordes av it-support och
tentamenssamordnare, och tentamensvakter ansvarade för
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genomförandet. Den kursansvariga läraren behövde därmed inte göra
några förändringar av examinationen. Tentamen behövde inte anpassas
så mycket, eftersom upplägget redan fanns förberett på lärosätet för de
ordinarie distanskurserna, enligt den kursansvariga läraren. Att samma
system som för ordinarie distanskurser kunde användas, ledde till att den
ansvariga personalen var van att hantera den sortens examination.
Fusk och plagiat
Tentamenssamordnare och it-support ansvarade för att ta fram rutiner för
att fusk och plagiat skulle undvikas. Till dessa rutiner hörde att kameran
skulle användas och placeras på så sätt att hela studenten skulle vara
synlig. Mikrofonen användes också som säkerhet. Vid tentamenstillfället
fanns det sedan flera Zoom-rum med vakter. Studenterna fick inte lämna
det fysiska rummet utan att meddela detta tydligt och visa vilka saker de
skulle ta med sig in och ut. Dessutom var det krav på att studenterna
skulle visa sin legitimation och registrera sig för tentamen i förväg.
Dessa rutiner är allmänna på lärosätet och gällde även för den här
kursen.
Bestående förändringar: Digital undervisning blir ett undantag i
framtiden

Den kursansvariga läraren tror att undervisningen kommer att återgå till
campus när smittläget tillåter, bland annat eftersom det finns VFU på
programmet men också för att få tillgång till de informella mötena. Även
tidigare har dock förinspelade föreläsningar förekommit på
campuskurser i undantagsfall, exempelvis om läraren inte haft tid.

Kvalitet: Distansupplägget har inte påverkat kvaliteten

Gällande frågan om eventuella förändringar i kvaliteten så påpekade den
kursansvariga läraren att alla kurser utvärderas löpande, och att inga
brister som kunde härledas till distansupplägget i sig identifierades
höstterminen 2020.
Vidare påpekade läraren att interaktionen mellan studenter och lärare på
kursen förändrades till följd av distansupplägget, men inte kvaliteten. Ett
exempel på förändringen i interaktionen var att alla deltagare på kursen
inte syntes samtidigt i Zoom. Läraren upplevde dock inte att studenterna
var mer passiva på distans.
I intervjun betonade den kursansvariga läraren vikten av att lägga tid på
sociala aspekter när undervisningen ges på distans. Hen uppfattade att
studenterna behövde varandra för att hålla motivationen till lärandet
uppe. För att möjliggöra detta för studenterna nämnde läraren i intervjun
att hen medvetet byggde in moment i kursen där studenterna kunde lära
känna varandra och låta dem berätta lite mer om sig själva inför gruppen.
Läraren funderade på att fortsätta lägga in sådana träffar även när
undervisningen är campusförlagd framöver.
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Tandläkarprogrammet
Övergången till distansundervisning: Ny kurs ställdes om till
distans

Den kurs från tandläkarprogrammet som ingick i undersökningen gavs
för första gången höstterminen 2019 och andra gången höstterminen
2020. Båda terminerna var omkring 120 studenter registrerade på kursen.
Kursens undervisningsupplägg var detsamma båda terminerna, där
studenterna tittade på undervisningsfilmer, läste kurslitteratur och
svarade på frågor inför seminarierna, för att sedan ses på seminarierna
och diskutera frågorna.
Höstterminen 2019 innehöll kursen både seminarier och laborationer på
campus. I och med övergången till distansundervisning höstterminen
2020 blev det mesta av undervisningen digital, trots att det inledningsvis
fanns planer på att hålla seminarier och laborationer åtminstone delvis på
campus.
För att samla ihop frågor skapades ett digitalt diskussionsforum, där
studenterna kunde ställa frågor. Där samlade lärarna även frågor och svar
som hade kommit upp på seminarierna.
Undervisning: Kombination av digitala och fysiska moment i
undervisningen

Föreläsningar
På kursen användes inspelade föreläsningar båda terminerna, men i
större utsträckning höstterminen 2020 enligt schemaanalysen. Till den
terminen spelade lärarna också i större utsträckning in filmer själva, efter
att höstterminen 2019 ha kombinerat egeninspelade filmer och filmer
från Youtube. Hänvisningar till Youtube-filmerna fanns dock kvar
höstterminen 2020, som komplement. Vissa undervisningsfilmer
textades, och lärarna hade manus till filmerna som studenter med
pedagogiskt stöd kunde få vid behov. De förinspelade filmerna var
inlagda i schemat båda terminerna. Formellt var de inlagda som
föreläsningar höstterminen 2020 och som självstudier höstterminen
2019.
Båda terminerna förekom också några liveföreläsningar, på campus
höstterminen 2019 och digitalt höstterminen 2020. Enligt
schemaanalysen gavs fler föreläsningar live 2019 jämfört med 2020.
I och med att mycket förinspelat material redan fanns, så blev inte
omställningen så stor som den hade kunnat bli, enligt den kursansvariga
läraren.
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Seminarier och laborationer
I början av kursen försökte den kursansvariga läraren använda ett
upplägg där några studenter fick vara på plats på seminarierna, efter
föranmälan, och resten fick vara med via Zoom. Det genomfördes dock
bara någon enstaka gång, men gick inte att behålla när smittspridningen
ökade och restriktionerna skärptes. De flesta seminarier blev därför i
slutändan helt digitala.
Laborationerna gavs på campus höstterminen 2019, och från början var
de planerade till campus även höstterminen 2020. Detta kunde dock inte
genomföras på grund av smittspridningen och i stället fick laborationen
höstterminen 2020 ges i form av ett digitalt seminarium. Bedömningen
var att kursen inte krävde praktisk laborationsövning utan främst
teoretisk kunskap, något som studenterna bedömdes kunna få via Zoom i
stället.
En skillnad från att ha campusförlagda seminarier och laborationer var
enligt den kursansvariga läraren att det var svårare att se om studenterna
hängde med. Lärarna tyckte också att det var svårare att förklara saker.
Att göra om laborationer till seminarier fungerade däremot i sig ganska
bra, tyckte den kursansvariga läraren. Hen trodde att det beror på att
studenterna på kursen var förstaterminsstudenter som inte praktiskt
behöver kunna utföra laborationer, men som behöver förstå teorin bakom
och kunna göra beräkningar. Detta kunde de lära sig via Zoom.
Examination: Utmanande att anordna en smittsäker salstentamen

Examinationen skedde genom fyra examinerande moment höstterminen
2019. Höstterminen 2020 examinerades samma områden i stället på tre
examinerande moment. Förändringen av antalet examinationstillfällen
mellan terminerna gjordes på grund av återkoppling från studenter i
kursanalysen och skulle ha gjorts oavsett övergången till
distansundervisning. Båda terminerna var ett av momenten en muntlig
presentation, medan övriga var salstentamina. Alla examinerande
moment genomfördes på campus såväl höstterminen 2019 som 2020,
och tentorna skrevs i ett digitalt verktyg.
Fusk och plagiat
För att undvika fusk och plagiat, samt för att kunna säkerställa
identiteten på den som skrev tentamen, valde man att fortsätta använda
salstentamen höstterminen 2020, uppgav den kursansvariga läraren.
Kursen hade över 100 studenter, vilket ledde till att det behövdes fler
salar för att studenterna skulle kunna hålla avstånd till varandra. Det
ledde till att det även behövdes fler tentavakter och lärare på plats än
vanligt. Studenterna blev utplacerade i klassrummet i förväg, vilket
krävde att lärarna tog fram listor och kartor så att studenterna kunde hitta
sin plats direkt. Lärarna ordnade även ett särskilt anmälningsformulär för
att se hur många studenter som skulle komma på tentamenstillfällena. De
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behövde även desinficera tentasalarna och lägga fram handdesinfektion,
och tentavakterna behövde vara förberedda med munskydd. Alla dessa
moment krävde extra mycket förberedelsetid.
För att undvika smittspridning vid examinationen gjordes
riskbedömningar i förväg, och studenterna uppmanades att inte närvara
om de var sjuka. Eftersom att kursen krävdes för senare moment i
programmet, anordnades extra omtentamenstillfällen för att studenter
som inte kunde närvara på den ordinarie tentan på grund av sjukdom
skulle ha goda chanser att hinna ta omtentan i tid.
Bestående förändringar: Digitala laborationer kan utvecklas

Det digitala diskussionsforum som fanns tillgängligt på kursplattformen
tog tid att administrera enligt den kursansvariga läraren, men hen ansåg
samtidigt att forumet fungerade bra för att samla och besvara teoretiska
frågor och frågor som hade kommit upp i samband med seminarier eller
inför tentor. Forumet gjorde så att alla fick samma svar, till skillnad från
exempelvis när en fråga kommer upp på ett campusförlagt seminarium
och bara de i seminariegruppen får del av svaret. Därför nämnde läraren i
intervjun att hen tror att diskussionsforumet kommer att vara kvar även
när kursen återgår till campusförlagd undervisning.
För att kunna göra digitala laborationer i flera av de kurser som lärosätet
ger, så köpte lärosätet in ett digitalt laborationsprogram som simulerar
laborationer. I programmet fanns det ingen laboration som passade den
aktuella kursen inom tandläkarprogrammet, men den kursansvariga
läraren sa i intervjun att om detta skulle dyka upp så är det möjligt att de
kommer att övergå till digitala laborationer även när det, ur
smiddspridningssynpunkt, går bra att ha campusförlagd undervisning.
Dessutom gör digitala laborationer att problemet med att hitta tillräckligt
stora laborationssalar uteblir.
Däremot tror den kursansvariga läraren att de efter pandemin kommer att
gå över till campusförlagda seminarier igen. Detta på grund av att
platsförlagda seminarier gör det enklare för studenterna att ställa frågor,
och lärarna kan också på ett annat sätt känna igen studenterna och se att
alla hänger med.
Kvalitet: Befintligt digitalt material underlättade bibehållen kvalitet

Relaterat till kvalitet nämnde den kursansvariga läraren att vissa
studenter tyckte att det fungerade att ha seminarier på Zoom. Däremot
tyckte vissa lärare att det var bättre att göra dem på plats, främst för att se
att studenterna hängde med i diskussionerna. En erfarenhet som läraren
lyfte fram är att när undervisningen skedde i Zoom så blev det lätt att
läraren snarare övervakade att studenterna var på plats i olika breakout
rooms, än lyssnade in deras diskussioner. Hen menade också att det är
lättare att nå studenterna när undervisningen sker på campus, samtidigt
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som hen tror att digitala frågeforum kan vara positivt för studenter som
inte vill ställa frågor muntligt på plats inför gruppen.
En aspekt som enligt den kursansvariga läraren kan påverka kvaliteten är
att övergången till undervisning i Zoom medförde att man behövde ta in
extralärare när grupperna minskades. Eftersom alla lärare inte var lika
vana att undervisa i ämnet, kan det ha funnits en risk att det påverkade
kvaliteten, uppgav den kursansvariga läraren.
Något som den kursansvariga läraren nämnde som en fördel var att
lärarna på kursen hade använt upplägget med förinspelade föreläsningar
och frågor som studenterna skulle besvara innan seminarierna även
höstterminen 2019. Detta ledde till att mycket av materialet som
användes i distansundervisningen redan fanns förberett. Om kursen hade
gått helt på campus tidigare utan de förinspelade momenten, hade det
nog varit svårare att behålla kvaliteten, enligt den kursansvariga läraren.
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En samlad bild av
övergången till
distansundervisning
I samband med coronapandemin skedde en snabb omställning till
distansudervisning, såväl i högskolan i stort som i de kurser som UKÄ
har studerat i den här rapporten. Undersökningen av scheman och
examinationsuppgifter i kombination med intervjuerna med de
kursansvariga lärarna, visar att lärarna i de olika kurserna har hanterat
övergången på olika sätt och gjort olika anpassningar i relation till den
nya undervisningssituationen. En viktig aspekt av den här rapporten är
därför just den fördjupade bild av övergången till distansundervisning
som de olika fallbeskrivningarna i det föregående kapitlet ger var för sig.
Till detta ger vi i det här avsnittet UKÄ:s samlade bild av övergången till
distansundervisning baserat på resultaten i undersökningen.

Omfattningen på undervisningen var
densamma, men upplägget på
undervisningen förändrades
UKÄ kan inte se några tydliga skillnader i antalet schemalagda
undervisningstimmar mellan höstterminerna 2019 och 2020. Mängden
schemalagd tid för den enskilda studenten var ungefär densamma.
Däremot har upplägget på undervisningen förändrats väsentligt. Medan i
stort sett all schemalagd undervisning var förlagd till campus eller någon
annan fysisk plats under höstterminen 2019, innebar anpassningen till de
restriktioner som införts med anledning av coronapandemin att i stort
sett alla föreläsningar och seminarier övergick till distans under
höstterminen 2020. Det gäller generellt för alla kurser, med enstaka
undantag.
Att föreläsningarna och seminarierna i de allra flesta fall övergick till
distans aktualiserade också frågan om ifall föreläsningarna skulle vara
livesända eller förinspelade. Lärarna valde här olika förhållningssätt.
Oavsett vilken metod som tillämpades visar intervjuerna att lärarna hade
reflekterat över fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Ett
argument för livesända föreläsningar var att lärarna ville att
föreläsningarna skulle vara så lika campusförlagd undervisning som
möjligt.
Argument för förinspelade föreläsningar var exempelvis att utesluta
risken för de tekniska problem som kan uppstå vid livesändning eller att
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man sedan tidigare hade förinspelat material som kunde användas, vilket
var resurssparande. Flera av de lärare som hade haft inspelade
föreläsningar nämnde också pedagogiska fördelar med att spela in
undervisningsmoment så att studenterna kunde titta på dem flera gånger,
något som vissa av lärarna ansåg höjde undervisningskvaliteten.
Undersökningen visar att de flesta lärare som reflekterade kring
fördelarna med inspelade undervisningsmoment helst ville använda dem
som komplement till liveundervisning, för att möta studenternas olika
pedagogiska behov.
Kurser som hade inslag av praktiska moment höstterminen 2019 ställdes
inför särskilda utmaningar i övergången till distansundervisning. I
synnerhet gällde detta laborationer, som vanligen kräver särskilda
miljöer. Lärarna löste detta på olika sätt, ibland via digital undervisning
och ibland via anpassad campusundervisning. Det förekom olika
uppfattningar om ifall denna typ av praktiska moment kunde genomföras
på ett bra sätt på distans beroende på vad studenterna förväntades lära sig
av momentet. Om den praktiska övningen i sig var en färdighet som
studenterna behövde lära sig, var lärarna mindre nöjda med den digitala
lösningen. Däremot fungerade den digitala lösningen enligt lärarna väl
om studenterna framför allt förväntades lära sig bakomliggande teori
genom praktisk övning.

Övergången till distansundervisning
innebar en ökad arbetstid för lärarna
höstterminen 2020
Övergången till distansundervisning ser alltså ut att ha gått bra så till
vida att kurserna har kunnat genomföras, oftast utan att moment har
behövt ställas in helt. Enligt intervjuerna har detta ofta krävt en ökad
arbetsinsats av lärarna. Många av de intervjuade lärarna uppgav att den
faktiska arbetstiden i hög grad översteg den tilldelade under
höstterminen 2020. Det finns vissa indikationer på att omställningen var
enklare när det fanns befintligt material sedan tidigare, till exempel
förinspelade föreläsningar eller en struktur på lärosätet för digital
examination. Svårare var det för de kurser där inget sådant material fanns
sedan tidigare.
Framför allt nämnde lärarna att den ökade arbetstiden kunde härledas till
administrativt arbete och extra förberedelser av undervisning och
examinationer på grund av övergången till distansundervisning.
Undersökningen visar att den uppkomna situationen tvingade fram
snabba anpassningar och digitala lösningar. Vissa av lärarna uppgav vid
intervjuerna att de samtidigt kunde se pedagogiska fördelar med de nya
moment som de införde på distans. En del av dem kunde tänka sig att
behålla enskilda lösningar även i en situation där distansundervisning
inte var nödvändig.
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En utmaning att ställa om till digital
examination
I de kurser där salstentamen tidigare hade varit ett centralt examinerande
moment förändrades förutsättningarna för examinationen i och med
övergången till distansundervisning. För flera av kurserna anpassades
upplägget på tentamen för att den skulle kunna ske digitalt i hemmiljö
under höstterminen 2020. I enstaka fall fick lärarna tillåtelse att hålla
salstentamen på campus, vilket då krävde anpassningar för att smittsäkra
tentamenstillfället. Dessutom förändrades examinationsformerna för
laborationer när dessa genomfördes digitalt eller i en kombination av
campus- och distansförläggning.
I kurser där examinationsformerna behövde förändras har flera av lärarna
nämnt att en av de största utmaningarna med omställningen var att skapa
rättssäkra digitala examinationsformer. Utmaningarna var i sin tur ofta
relaterade till hur man skulle kunna övergå från en övervakad
salstentamen till en tentamen i hemmiljö och samtidigt minimera risken
för fusk och plagiat. Lärarna valde olika tillvägagångssätt – alltifrån att
tillåta alla hjälpmedel utom samarbete och anpassa frågorna efter detta
till att hålla ljud- och videoövervakade tentamina via Zoom. Det förekom
också att en tentamen delades upp i delmoment under samma
tentatillfälle, så att tidsbegränsningen var kopplad till varje enskild fråga
eller tema snarare än hela tentamen.
I intervjuerna rapporterade en del av lärarna att de höstterminen 2020
hade några fler disciplinärenden, men flera uppfattade inte någon
förändring från tidigare terminer. Frågan om fusk diskuterades i
intervjuerna främst i ljuset av övergången till distanstentamen och med
fokus på förändring. I flera av kurserna förekom andra skriftliga
uppgifter, såsom promemorior eller laborationsuppgifter. Även om
någon lärare nämnde att de i dessa såg tecken på plagiat, så betraktas inte
det som en följd av distansundervisningen eftersom uppgifterna i sig
hade haft samma upplägg båda terminerna.
Det varierar i vilken utsträckning de kursansvariga lärarna hade stöd av
befintliga rutiner för digital examination eller om det fanns
stödfunktioner på lärosätet till hjälp när examinationerna skulle planeras
om. I flera kurser planerade lärarna enligt intervjuerna själva
omställningen utan centralt stöd. Någon nämnde att detta skiljer sig från
när tentamen annars skrivs i sal och det finns administrativt stöd och
tentamensvakter att tillgå i större utsträckning.

Hålla hög kvalitet i en snabb övergång
till distansundervisning
Enligt högskolelagen ska all högre utbildning i Sverige hålla hög
kvalitet. Samtidigt har lärarna under coronapandemin på kort tid behövt
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ställa om till för dem helt eller delvis nya undervisningsformer och
samtidigt garantera kursens kvalitet och examinationens rättssäkerhet.
På grund av detta ställde UKÄ frågor om ifall de kursansvariga lärarna
själva ansåg att kursens kvalitet hade påverkats av övergången till
distansundervisning. Flera av lärarna framhöll att innehållet i kursen har
varit i princip detsamma, även om undervisningen övergick till distans.
Inga eller få undervisningsmoment har utgått och innehållet i kursen
verkar inte ha förändrats nämntvärt som följd av övergången till
distansundervisning. Likaså visar analysen av schemana, som redan
nämnts, att studenterna hade fått samma mängd schemalagd
undervisningstid vid båda kurstillfällena.
Samtidigt ville få lärare som deltog i undersökningen behålla
distansupplägget i sin helhet. Flera nämnde att även om såväl
föreläsningar som seminarier har fungerat väl att genomföra digitalt, har
interaktionen både inom studentgruppen samt mellan studenter och
lärare förändrats. Att interaktionen förändrades, och i flera fall minskade,
menade en del påverkade studenternas lärande. Någon underströk
betydelsen av interaktionen mellan studenter för att stärka lärandet,
exempelvis att studenter talade om kursinnehållet med varandra även
utanför själva undervisningssituationen. Vidare poängterades betydelsen
av interaktionen mellan lärare och studenter, för att läraren ska få
bekräftat under kursens gång att studenterna förstår undervisningen och
kunna anpassa tempot därefter.
Liksom av tidigare undersökningar framgår här att de förändrade
förutsättningarna för interaktion verkar ha blivit en nyckelfråga i
omställningen till distansundervisning. I intervjuerna berättade också
flera av lärarna om hur de hade planerat för att upprätthålla interaktionen
med studenterna även i distansundervisningen. Möjligen har dessa
ansträngningar för att utveckla den digitala kommunikationen och
interaktionen med studenterna, bidragit till att flera av lärarna uppgav att
kvaliteten på deras kurser hade bibehållits.
En annan central aspekt av omställningen verkar utifrån den här
undersökningen vara vilka tidigare erfarenheter den undervisande läraren
hade av distansundervisning och vilka erfarenheter som fanns på
lärosätet generellt. I intervjuera nämnde några att lärosätet hade haft
distansundervisning i liknande kurser tidigare. Lärarna kunde då hämta
viss erfarenhet därifrån. Inte minst gällde detta erfarenheter av att
genomföra rättssäker examination på distans. På samma sätt finns det
tecken på att lärare i kurser som hade haft vissa digitala inslag sedan
tidigare, som förinspelade filmer, kunde dra nytta av detta i
förberedelserna. Det förekom också kurser där läraren upplevde att den
undervisningsmetod som tidigare hade använts inte fungerade lika bra på
distans, vilket då ledde till en frustration i omställningen.
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Ur ett internationellt perspektiv finns det indikationer på att tidigare
erfarenhet av distansundervisning, och bristen på densamma, hade
betydelse för övergången till distansundervisning till följd av pandemin
(OECD 2021). Resultaten av den här undersökningen går alltså i linje
med detta. Resultatet visar samtidigt att erfarenheterna av
distansundervisning och av att använda digitala hjälpmedel i
undervisningen ser olika ut vid olika lärosäten, vilket påverkat
förutsättningarna för omställning till distansundervisning under
coronapandemin.

Kan en snabb övergång säkra behovet av
pedagogiskt stöd?
En viktig fråga är om omställningen och övergången till
distansundervisning har påverkat studenter med behov av riktat
pedagogiskt stöd. I den här undersökningen frågade vi därför om lärarna
hade behövt göra några särskilda anpassningar till dessa studenter. Av
intervjuerna framkom att flera hade haft studenter i kursen med stöd i
form av förlängd skrivtid vid examinationer eller anteckningsstöd.
Några av lärarna uppfattade att dessa studenter hade varit hjälpta av de
förinspelade föreläsningarna och möjligheten att pausa och spola tillbaka
i föreläsningarna. Däremot verkar det ha varierat hur de digitala
examinationerna har anpassats till studenterna i den gruppen. Intrycket
av intervjuerna är att det bland vissa lärare fanns en osäkerhet om hur
man rent tekniskt skulle kunna erbjuda längre skrivtider för vissa
studenter. I något fall ledde detta exempelvis till att hela gruppen fick
förlängd skrivtid.
Situationen för studenter med rätt till extra pedagogiskt stöd har också
påtalats av samordnarnätverket för nationella medel för riktat
pedagogiskt stöd. Nätverket skriver bland annat att
distansundervisningen både leder till utmaningar och möjligheter för den
heterogena gruppen studenter som har pedagogiskt stöd. Där
framkommer också att studenter med pedagogiskt stöd ibland har
drabbats mer av de förändrade studievillkoren än övriga studenter. I
yttrandet ges också exempel som liknar exemplen i den här
undersökningen.
Det finns därför anledning att framöver vidare fördjupa bilden av hur det
pedagogiska stödet har kunnat erbjudas under coronapandemin.

Pedagogiskt utvecklingsarbete och bestående
förändringar av distansundervisningen
Som vi nämnde tidigare i detta kapitel har flera av lärarna uppgett att
övergången till distansundervisning i många fall ledde till att de behövde
lägga mer tid på förberedelser av undervisningen och examinationerna.
Det är också tydligt såväl i den här undersökningen som i andra
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undersökningar att det handlade om att mycket behövde planeras om
med kort varsel.
Även om mycket av den extra tid som lärarna lade ned på förberedelser
handlade om ren kursadministration, enligt lärarnas svar, så resonerar
lärarna ofta om de pedagogiska hinder och möjligheter som de kunde se i
distansundervisningen. Ett återkommande svar på frågan om lärarna
trodde att de skulle behålla några moment i undervisningen var dock att
man ville återgå till campusundervisning i huvudsak. Detta ligger i linje
med uppfattningen att många av åtgärderna genomfördes just som ett
svar på den tvingade övergången till distansundervisning.
Samtidigt såg vissa lärare det som möjligt att enstaka moment kunde ske
på distans även framöver. De exempel som lärarna tog upp var bland
annat sådana moment som kunde bidra till en ännu mer fördjupad
dimension i undervisningen, såsom gästföreläsningar på distans och
digitala internationella studiebesök. Några lärare funderade också på om
vissa föreläsningar kunde hållas på distans även framöver. En lärare
nämnde till exempel att förinspelade föreläsningar skulle kunna
användas för att förklara enklare eller mer perifera teman i kursen,
medan de campusförlagda föreläsningarna skulle kunna fokusera på
svårare passager eller mycket centrala frågor.
Någon lärare nämnde att det fanns moment, till exempel handledning,
som skulle kunna ske mer effektivt om det fortsatte att ges på distans
även framöver.

Det fortsatta arbetet inom
regeringsuppdraget
I den här undersökningen har vi fördjupat oss i hur övergången till
distansundervisning till följd av coronapandemin gick till i praktiken vid
tio olika kurser. Resultaten går många gånger i linje med de tidigare
studierna på området som vi redogjorde för i början av rapporten.
Samtidigt fortgår UKÄ:s arbete med att analysera övergången till
distansundervisning till följd av coronapandemin, liksom arbetet med
regeringsuppdraget i sin helhet. Utöver de rapporter och analyser som
hittills har publicerats kommer UKÄ bland annat att redovisa analyser av
studenters och doktoranders uppfattningar om undervisning och arbete
på distans under pandemin. Nyligen publicerades också en uppföljning
av hur den verksamhetsförlagda utbildningen vid olika sjuksköterskeoch läkarutbildningar har gått att genomföra (UKÄ 2021:25). Framöver
kommer UKÄ även att göra en ny uppföljning av 2021 års
disciplinärenden.
Den fördjupande bild av övergången som den här rapporten bidrar med
ska alltså läsas i ett sammanhang av både befintliga och kommande
rapporter och analyser från UKÄ och andra organisationer. Tillsammans
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kan dessa rapporter ge en mer övergripande bild av konsekvenserna för
högskolans verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med
anledning av det nya coronaviruset.
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Bilaga 1 – intervjuformulär
(mall)
Detta är en sammanställning av det formulär som UKÄ utgick ifrån
under intervjuerna. Frågorna anpassades även utifrån karaktären och
innehållet i de enskilda kurserna.

Öppningsfrågor
• Hur många timmar för undervisning och examination fanns för kursen
vid respektive tillfälle? (kursbudget i timmar)
• Hur mycket tid lade du på kursen vid respektive tillfälle? Inklusive
förberedelser.
Samt för kursen specifika frågor om scheman och
examinationsuppgifter.

Undervisning
• Behövde du förändra undervisningsformerna efter övergången till
distans? Skulle förändringarna gjorts oavsett omställningen?
• Har du, i samband med omställningen, anpassat undervisningen på
något särskilt sätt till studenter med pedagogiskt stöd?
• Har du anpassat undervisningen på något annat sätt till olika
studentgrupper eller studenters olika förutsättningar, i samband med
övergången till distans? Exempel: internationella studenter, studenter
med sämre tillgång till eller ovana vid tekniken.
– Eventuell följdfråga: vilka resurser på lärosätet har du kunnat
använda för att genomföra anpassningarna?
• Bedömer du att omfattningen på den lärarledda tiden på din kurs har
förändrats mellan de två terminerna?
• Hur har din kontakt med studenterna utanför den schemalagda
undervisningen påverkats?
• Upplever du skillnad i studenternas närvaro och aktiva deltagande i
undervisningen?

Examination
• Behövde du förändra examinationsformen efter övergången till
distans? Vilka förändringar skulle du ha gjort oavsett omställningen?
• Hur uppfattar du att examinationen på distans fungerar utifrån ditt
ämne/typen av kurs och den kunskap som ska examineras?
• Har du behövt anpassa examinationen för att undvika fusk och plagiat
när den sker på distans? På vilket sätt?
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• Hur uppfattar du att studenterna presterade på din kurs under
pandemin jämfört med tidigare?

Kvalitet
• Vad är din uppfattning/reflektioner kring om kvaliteten på din kurs har
påverkats av omställningen till distans?

Övriga frågor
• Vilka förändringar på kursen tror du blir bestående efter pandemin?
• Främsta utmaningar och möjligheter av övergången till
distansundervisning och digital examination?
• Något övrigt du vill tillägga eller som vi inte har frågat om?
• Goda exempel på din kurs eller andras? Tips inför framtiden eller till
andra lärare?
• Hur fungerar erfarenhetsutbytet mellan lärare kring upplägget på
undervisning och examination? – inom programmet/ämnet, på
institutionen, fakulteten eller hela lärosätet?
Ev. följdfråga: Kunskapsöverföring mellan lärosäten eller över andra
organisationsgränser?
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.
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