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Lärosätesbibliotekens utmaningar och anpassningar under
Coronapandemin: Inspel till UKÄ
Inledning
Jonas Gilbert och Ann-Sofie Axelsson ingår båda i SUHF:s arbetsgrupp för digitalisering som bland
annat har i uppdrag att följa och analysera digitaliseringsutvecklingen i Sverige, omvärlden och inom
högskolesektorn; bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn; samt föreslå möjliga åtgärder för ökad
samverkan mellan lärosätena. Vid arbetsgruppens möte den 201201 deltog Andrea Amft och Anders
Viberg från UKÄ. Amft och Viberg arbetar med UKÄ:s uppdrag att följa upp och analysera effekterna
av övergången till distansundervisning under 2020, med anledning av pandemin, och de deltog i
arbetsgruppens möte för att inhämta underlag till sin genomlysning. Uppdraget kommer att
slutredovisas 2022 men en första inventering av data och synpunkter ska presenteras i mars 2021.
Gilbert och Axelsson, som är de enda bibliotekscheferna i Arbetsgruppen för digitalisering, föreslog
för UKÄ:s representanter att föra in erfarenheter också från lärosätesbiblioteken i utredningen
eftersom dessa har en viktig roll i genomförandet av lärosätenas utbildningar, och erbjöd sig
sammanställa det material som under 2020 vuxit fram i SUHF:s Forum för bibliotekschefer, något
som utredarna såg mycket positivt på. I fokus för UKÄ:s utredning står övergången till
distansundervisning vad gäller tekniska utmaningar, pedagogiska utmaningar och frågan vad som
kommer att vara bestående och inte. De frågeställningar som utredarna särskilt belyser är:
1. Vilka pedagogiska utmaningar har övergången till distansundervisning inneburit?
2. Vilka tekniska utmaningar har övergången till distansundervisning inneburit?
3. Vilka av dessa förändringar tror ni kommer att vara bestående och vilka komma att
upphöra?
De omställningar som pandemin medfört för bibliotekens arbete och tjänster har ännu inte
sammanställts eller följts upp. Biblioteken emellan har det dock under hela krisen funnits ett nära
informationsutbyte genom SUHF:s Forum för bibliotekschefers maillista. Nedan vill vi lyfta fram
några av de utmaningar som diskuterats under krisen och lärdomar som dragits.

Lärosätesbibliotekens främsta utmaningar och lärdomar
Informationsförsörjning
En hög grad av digitalisering präglar sedan länge informationsförsörjningen till forskning och högre
utbildning och inom de flesta ämnesområden är tillgången till elektroniska tidskrifter och böcker
samt databaser standard. Denna del av bibliotekens infrastruktur är alltså väl utbyggd och kan inte
sägas ha påverkats av omställningarna under 2020 i någon högre grad, annat än att det tydligt
underlättade omställningen till distansverksamhet. Av den statistik över användningen som hittills
ställts samman kan vi dock iaktta en ökad användning av de digitala resurserna. När det gäller
studenternas tillgång till kurslitteratur är dock situationen en helt annan. Den digitala tillgången till
kurslitteratur är mycket outvecklad, framför allt gäller det den kurslitteratur som ges ut i Sverige.
Orsaken är att de förlag som ger ut böckerna saknar ekonomiska incitament för att erbjuda digitala
alternativ. För att kunna ge studenterna tillgång till kurslitteratur är biblioteken alltså ofta hänvisade

till att låna ut tryckta böcker. Eftersom omställningen till distansundervisning i många fall ledde till
att biblioteken stängde eller kraftigt minskade öppettiderna – och studenterna skulle undvika resor
till och från campus – blev de fysiska samlingarna mindre tillgängliga. Inom bibliotekschefnätverket
diskuterades olika alternativ för att med kort varsel öka tillgången till digitala läromedel. Till exempel
har Myndigheten för tillgängliga medier talböcker som omfattar en stor andel av kurslitteraturen
och som distribueras digitalt, men dessa får inte spridas utanför de grupper som MTM har i uppdrag
att ge service åt. Det fördes även diskussioner direkt med förlagen, men utan att det gav några
resultat. Diskussion om Open Educational Resources (OER) – det vill säga läromedel som distribueras
digitalt och under upphovsrättsliga former som gör att de får göras fritt tillgängliga – har
aktualiserats i spåren av omställningen. I jämförelse med omställningen till Open Science – ett öppet
vetenskapssystem – har utvecklingen av OER länge varit eftersatt. En konsekvens av omställningen
till distansundervisning är alltså att behoven av att hitta digitala alternativ till den förlagsutgivna,
tryckta kurslitteraturen har blivit allt viktigare. Sverige har tidigare ställt sig bakom UNESCO:s
rekommendationer om öppna läromedel1 och en implementering av dessa skulle långsiktigt kunna
stärka kvalitet och tillgänglighet i distansundervisning. (Detta nämns för övrigt även i den
forskningspolitiska propositionen, 2020/21:60, s. 99).
Bibliotekens pedagogiska uppdrag
Lärosätesbiblioteken är i varierande omfattning direkt delaktiga i undervisning och pedagogisk
utveckling. Uppdragen har dock stor spännvidd; från undervisning i informationskompetens till att
vissa bibliotek kan ha ansvar för högskolepedagogisk utveckling och i vissa fall även är systemägare
för lärplattformar. Förutom att den undervisning som biblioteken själva bedriver ställde om till
distansformer, har många bibliotek alltså även varit involverade i att stötta lärarna genom till
exempel IKT-pedagogisk kompetens. Den snabba omställningen under våren har i många fall drivit
fram ett ökat samarbete mellan olika delar: IKT-pedagogiskt stöd, högskolepedagogisk utveckling,
systemägarskap för lärplattformar och e-mötesverktyg samt stöd för digitala examina, för att nämna
några. Hur dessa erfarenheter kan tas till vara och samarbeten mellan olika professioner och
kompetensområden långsiktigt kan vidareutvecklas är en frågeställning som vi menar kommer att
vara viktig.
De fysiska miljöernas betydelse
I och med omställningen till distansundervisning och nedstängningen av mer eller mindre stora delar
av campus, har fokus även satts på betydelsen av de fysiska miljöerna. Denna fråga har diskuterats
vid flera tillfällen inom bibliotekschefsnätverket. Förutom att det för bibliotekens del handlar om
åtkomst till de fysiska samlingarna, så är biblioteken för de flesta lärosäten den plats där studie- och
lärmiljöer är mest utvecklade och anpassade. Förutom direkta studie- och läsplatser finns tillgång till
teknik, datorer, nätverk och ofta särskilda resursrum med anpassning för studenter med särskilda
behov, samt förstås bibliotekarier/informationsspecialister att tillgå. Även vid ett läge där all
undervisning bedrivs på distans har vi kunnat konstatera att studenterna behöver tillgång till
lärmiljöer; alla har inte en boendesituation så att det går att studera hemma, alla har inte teknisk
utrustning i form av datorer och alla har inte wifi eller mobilt bredband. Vid de undersökningar som
gjorts vid olika lärosäten kan vi se att det är ca 10% av studenterna som uppger att de inte kan
studera hemifrån på ett tillfredsställande sätt, p g a ovan nämnda skäl. För att uppfylla lärosätenas
mål om bred rekrytering och genomströmning är det alltså avgörande att kunna erbjuda även fysiska
miljöer. Många bibliotek har under pandemin gjort anpassningar i sina lokaler (utglesning av stolar,
tillgång till handsprit, informationsskyltar) för att kunna erbjuda så säkra studiemiljöer som möjligt.
Biblioteksmiljöerna är viktiga studiemiljöer men också sociala dito, och för studenternas
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studiesociala hälsa en viktig plats att tillgå. Under pandemin har lärosätena gjort egna
undersökningar som överlag visat att studenterna i hög grad påverkats negativt av att hänvisas till
att bedriva studier hemifrån, vilket för många studenter är synonymt med i ensamhet. I synnerhet
internationella studenter som befinner sig utanför sitt normala sociala nätverk och som är särskilt
beroende av sociala mötesplatser på campus, har stängningen av campus och de fysiska bibliotekens
minskade öppettider varit särskilt utmanande.
Digitala tjänster – ersättning och komplement
Flertalet lärosätesbibliotek har under pandemin infört begränsade öppettider, helt i enlighet med
myndigheternas rekommendationer och lärosätenas egna, efterföljande policies, och ett fåtal
bibliotek har under perioder varit helt stängda. Detta har, som redan nämnts, både fungerat väl tack
vare en stor andel redan utvecklade digitala tjänster och digitalt kompetenta användare. Det har
dock varit tydligt att studenter - liksom lärare och forskare - vid bredduniversitet har varit i större
behov av de fysiska biblioteken och fysiskt material, än samma användargrupper vid de tekniska och
naturvetenskapliga biblioteken. Det har förstås med karaktären på ämnena att göra, och vilka
material som är de huvudsakliga i studier, undervisning och forskningen, inom respektive
ämnesområde. De begränsade öppettiderna och den minskade tillgången för användare till de
fysiska biblioteken har naturligtvis inte inneburit att biblioteken haft stängt, utan att
lärosätesbiblioteken istället tillgodosett användarnas behov via digitala tjänster och kanaler som
under pandemin också utvecklats, utökats och utforskats. Flertalet nya möten mellan användare och
bibliotekarier har uppstått såsom digital informationsdisk via zoom, målgruppsanpassad
undervisning i informationssökning samt tjänster såsom Boka en bibliotekarie (i zoom). En
erfarenhetsbaserad och vetenskapligt grundad analys är dock nödvändig för att en bättre bild av
vilka digitala kanaler och tjänster som lämpar sig för vilka syften (och vilka användare) ska framträda.
Att biblioteken framgent i ökad utsträckning både kan och ska möta sina användare via digitala
kanaler är odisputabelt, men nogsamma överväganden mellan digitala och fysiska tjänster bör göras
också med studenters – och övriga användares - varierande digitala litteracitet i åtanke.

Slutsatser
Biblioteken har en viktig funktion och roll i alla faser av högre utbildning och en uppföljning av
bibliotekens arbete under pandemin och lärdomar av den omställning som gjorts vore därför
värdefull. Det pågår ett arbete på många lärosäten med att samla in och bearbeta de erfarenheter
som biblioteken gjort, men ett samlat initiativ till analys av bibliotekens omställning, möjligen för en
särskild rapport, vore på sin plats.
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Inledning
Expertgruppen för högskolepedagogik ombads i november 2020 av UKÄ att hjälpa till i deras
uppdrag att följa upp effekterna av övergången till distansundervisning med anledning av
pandemin. Andrea Amft, UKÄ, presenterade vid ett möte den 1 december projektet, som
fokuserar på effekterna av övergången till distansundervisning våren och hösten 2020. Projektet
ingår som en del i UKÄ:s uppdrag att göra en uppföljning av konsekvenserna av det nya
coronaviruset för högskolans verksamhet (pandemiuppdraget).
UKÄ ville skapa en lägesbild utifrån SUHF:s perspektiv på nedanstående frågeställningar:
1. Vilka pedagogiska utmaningar har övergången till distansundervisning inneburit?
2. Vilka tekniska utmaningar har övergången till distansundervisning inneburit?
3. Vilka av dessa förändringar tror ni kommer att vara bestående och vilka komma att
upphöra?
Expertgruppen har genomfört två möten sedan dess, 16 december och 13 januari.
Decembermötet ägnades åt att konstruera en enkät som gick ut till det högskolepedagogiska
chefsforum som startats under 2020. Enkäten distribuerades som ett google-dokument och har
sedan sammanställts (se bilaga 1). Resultatet diskuterades vid januarimötet.
Till enkäten beslutade expertgruppen att omformulera frågorna från UKÄ för att bredda vissa
frågor, tydliggöra att effekterna av pandemin på högskoleutbildningar både har tydliggjort
utmaningar och möjligheter, samt synliggöra konsekvenserna av de korta tidsperspektiv som
gällt.
De frågor vi ställde till högskolepedagogiska chefsforumet, och som presenteras i bilaga 1, är
därför följande
1. Vilka möjligheter/ positiva utvecklingserfarenheter har övergången till nätbaserad
undervisning inneburit?
2. Vilka utmaningar har övergången till nätbaserad undervisning inneburit? (pedagogiskt,
tekniskt, administrativt, organisatoriskt, juridiskt)
3. Vad skulle möjliggöra att vi kan ta vara på de (positiva) förändringar som genomförts blir
hållbara i ett längre perspektiv? (resursmässigt, pedagogiskt, organisatoriskt,
administrativt, regelverk)
4. Hur hade ni agerat annorlunda vid ert lärosäte om tidsperspektivet från början hade varit
långsiktigt (1-2 år eller mer)?

Nedan följer expertgruppens svar till UKÄ strukturerade enligt följande: möjligheter,
utmaningar, några områden som vi anser utgöra problemområden, samt avslutningsvis några
uppmaningar som vi gärna ser att UKÄ har möjlighet att arbeta vidare med.
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Vilka möjligheter/ positiva utvecklingserfarenheter har övergången till nätbaserad
undervisning inneburit?






Höjd digital kompetens och digitalt självförtroende hos lärare och studenter.
Höjd förståelse bland lärare för hur ämneskunskap relaterar till pedagogisk och digital
kompetens.
Utveckling av digitala undervisningsmetoder.
Lösningar på tidigare lågt prioriterade områden och frågor (juridiska och tekniska) som
utgjort hinder för digital undervisning.
Ökat kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte:
o mellan kollegor
o mellan pedagogiska utvecklingsenheter och lärare
o mellan pedagogiska utvecklingsenheter nationellt

Vilka utmaningar har övergången till nätbaserad undervisning inneburit?
(pedagogiskt, tekniskt, administrativt, organisatoriskt, juridiskt)











Otydlig rättssäkerhet och osäker kvalitet i relation till digitala examinationer.
Osäkerhet kring juridiska frågor om tillgänglighet, fusk och plagiat, integritet och
GDPR.
Osäkerhet och ökad stress bland lärare.
Överarbetade och trötta lärare pga hög arbetsbelastning där många lärare utfört
dubbelarbete (förberett både campus och onlineundervisning) utan kompensation.
Försämrad dialog mellan lärare och studenter pga få informella mötesarenor och
försämrat socialt samspel i och kring undervisningen.
Ojämlikhet mellan studenter där studenter med sämre bostadsförhållanden och
begränsade kunskaper i svenska har haft en nackdel vid digital utbildning.
Försämrad motivation bland vissa studentgrupper.
Internationella studenter har känt sig isolerade.
Brister i kunskaper om digitalt lärande hos vissa student och lärargrupper.
Behovet av dialog mellan olika slags aktörer lokalt inom lärosäten och nationellt mellan
lärosäten

Problemområden
1. Juridiken och pedagogiken.
2. Behov av kunskap och kunskapsspridning. Digitalt kostar inte mindre om den ska vara av
samma kvalitet utan innebär en omfördelning av resurser.
3. Stuprörsproblematik inom och mellan lärosäten kräver tydliga arenor och
ansvarsfördelning -- Open Science behöver åtföljas av Open Education/ Learning
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1) Juridiken och pedagogiken
Trots att flera lärosäten visar exempel på att man juridiskt försökt lösa de problem som
uppkommit under pandemin har spänningsförhållandet mellan juridiken och pedagogiken ibland
blivit väldigt tydlig. Detta har t ex inneburit att behovet av rättssäkra examinationer står i
kontrast till examinationers pedagogiska värde, validitet och reliabilitet. Andra områden som
skapat utmaningar handlar om tillgänglighetsfrågan och GDPR, som uppenbarligen hanterats
mycket olika vid olika lärosäten, bl a beroende på vilka värden som har prioriterats. Slutligen vill
vi påpeka att rådande regler kring upphandling har skapat en olycklig tröghet i fråga om de
digitala verktyg som skulle behövas för att brett, långsiktigt och med hög kvalitet kunna bedriva
högskoleutbildning.
2) Behov av kunskap och kunskapsspridning
De lösningar som tagits fram lokalt vid lärosätena har varit av varierande kvalitet och naturligtvis
varit beroende av existerande högskolepedagogisk kunskap i kombination med digital
kompetens. Även om många lärosäten tagit sig över den första ‘puckeln’ vad gäller användning
av digitala hjälpmedel i undervisningen och nått en ‘good enough’-nivå, finns fortfarande en stor
kompetenslucka för en stor del av den undervisande personalen att nå en tillfredsställande nivå.
Vi behöver ta vara på det momentum som skapades genom pandemin för möjlighet till
utveckling av undervisningen där i förlängningen digitala verktyg används där de har
förutsättningar att stärka utbildningarnas kvalitet. För att göra det behövs både
högskolepedagogisk kunskap, t ex genom resurser för fler IKT-pedagoger på högskolenivå, och
förutsättningar för att sådan kunskap ska spridas. Det är därför av största vikt att det finns
utrymme att engagera sig i att förstå, tillämpa och vidareutveckla kunskapen.
Pandemin har också genererat ett stort antal samarbeten både lokalt och nationellt mellan olika
grupper och individer. Frågan är hur och om sådan samverkan kan fortsätta. Expertgruppen vill
därför återknyta till UKÄs rapport om högskolepedagogiska verksamheten från 2019 och
återigen peka på det akuta behovet av samordning, stöd och forskningsresurser för en aktör med
resurser för högskolepedagogisk forskning (bl a inom digital undervisning), med uppdrag att
samverka med lärosätena, och sprida erfarenheter och kunskaper. Pandemin har synliggjort ett
stort område där vi inte har tillräckligt med kunskap, kunskap som finns är i dag i hög grad
osystematiserad. Ett viktigt sådant område är det om den studiesociala miljöns inverkan på
lärandet.
3) Stuprörsproblematik
Många lärare och studenter har upptäckt positiva fördelar med det digitala arbetssättet i
undervisningen. Studier och undersökningar visar dock att det både finns ‘vinnare’ och
‘förlorare’ så att t ex studenters sociala och språkliga förutsättningar är starkt länkade till deras
upplevelse av undervisningen. Erfarenheter visar också att det finns en stor risk att det digitala
arbetssättet i längden skapar mer stuprör, med mindre utbyten mellan lärarlag, delande, kollegialt
lärande och växande än som var fallet initialt.
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Vi vill därför uppmana UKÄ att ta fram incitament för hur institutioner och universitetsledningar
medvetet ska arbeta för delande och öppenhet när det gäller undervisningen, ett slags ‘Open
Education’ som står i samklang med den satsning som genomförs på Open Science. Exempel på
detta skulle kunna vara gemensamma arenor för utbyte av digitala resurser som produceras vid
olika lärosäten och möjlighet att samarbeta kring kurser och undervisning nationellt. Här behövs
också gemensamma digitala verktyg för samverkan, samarbete mellan lärare, och lärare och
studenter.
Konkreta förslag som SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogiska frågor vill att UKÄ
beaktar:











Campus och distans är inte svart och vitt. Mycket pekar på att det är blended som är vägen
framåt. UHR – ansökningar på studera.nu måste därför utvecklas så att det går att komma
ifrån att studenter måste ansöka om campus eller distans. Borde finnas ’blended’ eller
hybrid.
De högskolepedagogiska frågorna och resurser för det behöver aktualiseras (igen). Det
behövs mer samordning och stöd nationellt. Övergången till digital undervisning är INTE
billigare, det kräver MER resurser om vi också ska ta tillfället att öka kvaliteten. Ett
helhetsgrepp behövs.
Högskolepedagogiska enheter kan göra mycket för det kollegiala och skapa arenor för möten.
Antalet deltagare har varit stort under det senaste året där lärare har delat erfarenheter tipsat
varandra osv. Den högskolepedagogiska verksamheten behöver vara en välintegrerad och
erkänd del av varje lärosätes utbildningsverksamhet och bör utgöra en kvalitetsindikator.
Resurser för att systematisera kunskap och bedriva forskning och utvecklingsarbete kopplad
till blended learning och nätbaserad undervisning är central för ett långsiktigt kvalitetsarbete.
Nationell samordning behövs på ett flertal områden istället för att varje lärosäte ska tvingas
utarbeta egna lösningar på sektorsgemensamma problem. Examinationerna är ett gott
exempel på detta. Det blir inte snabbare och billigare att genomföra examinationer digitalt,
om det ska ske rättssäkert. Det finns ett behov av kompetens nationellt kring examination,
som skulle behöva utvecklas. Jämför i ett internationellt perspektiv hur examination hanteras
t ex i USA och Canada. Ett annat exempel är de juridiska frågorna. Man sitter i nuläget på
varje lärosäte och försöker lösa alla problem och frågor. I nuläget kommer olika
lärosätesjurister fram till olika slutsatser. Lärare kommer upp med olika lösningar, ibland
utan tanke på dess effekter på studenters upplevelser och lärande. Det är många
frågeställningar runt det.
En delningskultur i stil med Open Science behövs inom utbildning och kräver satsning på
Open Education för att underlätta delande av undervisningsresurser, samverkan och
samarbete kring kurser och kursdesign.

Det kommer att vara av otroligt stor vikt att dessa frågor hanteras för Sveriges framtida position
internationellt. SUHFs expertgrupp för högskolepedagogiska frågor deltar gärna i detta arbete.
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Expertgruppens för högskolepedagogiska frågor, SUHF:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, ordförande
Klara Bolander Laksov, verkställande ledamot, Stockholms universitet
Linda Gerén, SUHFs kansli
Henrick Gyllberg; BTH
Lars Geshwind, KTH
Mette Sandoff, Göteborgs universitet
Nils Ekedahl, Södertörns högskola
Per-Henrik Holgersson; KMH
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
Simon Edström, SFS
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Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter för övergången till nätbaserad
högre utbildning i Sverige
Sammanställning av enkätsvar från högskolepedagogiska utvecklingsenheter
rörande coronapandemins påverkan på högskolan till SUHF:s expertgrupp för

högskolepedagogik
1. Vilka möjligheter/ positiva utvecklingserfarenheter har övergången till nätbaserad
undervisning inneburit?
En majoritet av lärosätena uppger att den digitala kompetensen har höjts då lärare tvingats ställa
om till distansundervisning med kort framförhållning (“chock-digitalisering” som ett lärosäte
kallade det). De nya omständigheterna har för många lärare visat att det är möjligt att bedriva
undervisning digitalt och de pedagogiska enheterna behöver inte längre försöka övertyga
kollegor om att det går att undervisa online. Enligt ett lärosäte finns det en större förståelse för
hur ämneskunskap, pedagogik och teknik hänger ihop.
En stor andel av lärosätena uppger att de lärare som tidigare varit ovilliga till digitalisering har
tvingats sätta sig in i det, vilket bidragit till deras utveckling och ett ökat digitalt självförtroende.
Man har också i högre utsträckning än tidigare fått möjlighet att utveckla sina digitala
undervisningsmetoder och översätta den fysiska undervisningen till det digitala formatet. Många
lärosäten lyfter även fram en ökad kunskapsöverföring kollegor emellan och mellan pedagogiska
utvecklingsenheter och undervisande personal, som varit positiv.
Digitaliseringen verkar på många lärosätena lett till en diskussion kring vilka möjligheter och
utmaningar som finns inom undervisningen, vilka värden som finns med den och vad som kan gå
förlorat.
Ett lärosäte uppger att de tekniska och juridiska hinder som man inte prioriterat att lösa tidigare,
har man nu tvingats till att hantera och lösa och därmed har digitaliseringen av undervisningen
tagit ett stort kliv framåt. Ett lärosäte lyfter att pandemin synliggjort behovet av att hantera frågor
som inte enbart är av pedagogisk karaktär utan frågor som handlar om integritet, säkerhet,
tillgänglighet, personuppgifts- och datahantering, upphandling och arkivering (ett arbete som
borde gjorts för flera år sedan, påpekar lärosätet i fråga).
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2. Vilka utmaningar har övergången till nätbaserad undervisning inneburit?
(pedagogiskt, tekniskt, administrativt, organisatoriskt, juridiskt) (lista de viktigaste
först)
En majoritet av lärosätena nämner svårigheten med att garantera rättssäkerhet och kvalitet i
digitala examinationer, i synnerhet när man gjort om salstentor till digitala examinationer. Flera
lärosäten nämner även att det funnits en osäkerhet kring juridiska frågor rörande tillgänglighet,
fusk, plagiat och användning av kamera vid såväl examination som undervisning, vilket lett till
ökad osäkerhet och stress bland lärare. Ett exempel som tas upp av ett lärosäte är när lärare för
rättssäkerhetens skull spelar in och bevarar muntliga och praktiska examinationer, vilka då ska
betraktas som allmän handling och därmed riskerar att “hänga ut” studenter ifall någon begär ut
dem.
En majoritet av lärosäten uppger även att lärarna är överarbetade och trötta och att
arbetsbelastningen särskilt har ökat för de lärare som inte tidigare arbetat med digital
undervisning och IKT. Ett lärosäte nämner att många lärare behövt arbeta dubbelt utan att
arbetsgivaren kompenserat för detta. Flera lärosäten uppger att det finns en digital trötthet bland
lärare, att vissa ämnen haft svårare med omställningen, och att det finns en ovilja att ställa om
undervisningen.
Många lärosäten tar även upp bristen på undervisningskvaliteten. Ett par lärosäten nämner
särskilt svårigheten med att upprätthålla samma kvalitet som innan omställningen i de
utbildningar med stora praktiska inslag. Således uppger flera lärosäten att arbetsbelastning och
trycket på stödverksamheter så som systemstöd och pedagogiskt stöd ökat markant, till följd av
lärares ökade behov av hjälp med teknik och pedagogik kopplat till distansundervisningen. Ett
lärosäte uttrycker “Varje institution hade haft behov av minst en utbildad IKT-pedagog som stöd
för kollegiet, något som inte finns idag”.
Flera lärosäten nämner dessutom att många lärare upplever undervisningen svårare när man tittar
på tomma svarta rektanglar utan återkoppling. Det visar på vikten av att studenterna använder sin
kamera och mikrofon för att synliggöra sitt deltagande och kunna vara aktiva. Ett lärosäte uppger
att man försökt sig på en hybridform med både studenter på campus och distans samtidigt, men
att det är svårt att utrusta salar med god kvalitet i ljud och bild, samt att alla studenter ska kunna
se varann och delta i diskussioner på lika villkor.
Flera lärosäten tar även upp situationen för studenterna under den snabba omställningen till
distansundervisning. Vissa lärosäten nämner försämrad dialog mellan lärare och studenter vilket
drabbat båda grupperna, men främst upplever lärosätena en bristande studiemotivation hos
många studenter och att de i vissa fall fått högre arbetsbelastning. Ett lärosäte nämner att lärare
underskattat vad övergången till distansundervisning inneburit för studenter. Ett annat lärosäte
menar att svårigheterna varit störst för studenter som inte har svenska som förstaspråk och för
studenter med undermåliga bostäder där det varit svårt att koncentrera sig och delta fullt ut i det
digitala formatet. Dessutom nämner lärosätet att internationella studenter känt sig isolerade.
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3. Vad skulle möjliggöra att vi kan ta vara på de (positiva) förändringar som
genomförts blir hållbara i ett längre perspektiv? (resursmässigt, pedagogiskt,
organisatoriskt, administrativt, regelverk)

Administrativt/organisatoriskt: Ett lärosäte uppger att högskoleledningarna framöver behöver
hjälpa till att stötta i frågor om juridik och administrativa problem kring nätbaserad undervisning,
som tidigare endast hanterats av IKT-personal.
Flera lyfter att man önskar fortsätta med det ökade samarbetet mellan lärosätena och
kunskapsöverföringen av goda idéer, tips och metoder i pedagogik, t.ex.i form av nätverk,
plattformar, workshops och webinarier. Delningen av kunskap bör vara såväl nationell som
internationell, säger ett lärosäte. Flera lärosäten önskar även att hjälpmedel och program finns
tillgängliga för alla landets lärosäten och att möjligheten finns att dela och låna mer av varandra.
Ett annat lärosäte poängterar också det nationella perspektivet och föreslår en satsning och
samordning för att samla in, sammanställa och publicera såväl juridiska frågeställningar och svar
som upplägg och genomförande av digitala undervisningsmoment, examinationsmoment och
kursupplägg. På så sätt skulle vi kunna dra nytta av de goda idéer som tagits fram under
pandemin.
Pedagogiskt/resursmässigt: Flera lärosäten lyfter den ökade kunskapen hos den undervisande
personalen i IKT som en positiv förändring. Ett lärosäte uppger “Vid lärosäte X finns en central
enhet som arbetar med högskolepedagogisk utveckling (...) För att komma närmare
verksamheten och de olika ämnesområdenas karaktär borde varje fakultet ha dedikerade IKTpedagoger för att fortsätta ge stöd i utvecklingen”.
En majoritet av lärosätena önskar även att det ökade intresset för pedagogik nu tas tillvara och att
tid och resurser för kompetensutveckling avsätts. Ett lärosäte uttrycker det som “Det finns ett
momentum just nu där intresset, motivationen, behovet och nödvändigheten att arbeta aktivt med
pedagogisk utveckling är stort.“ Således ser man gärna att resurser till kompetensutveckling
inom högskolepedagogik kom precis nu. Ett annat lärosäte säger att pandemin tydliggjort
förändringen av lärarrollen och att utvecklingen av den behöver stöttas, men då “krävs såväl tid
och resurser som incitament i form av belöning/akademisk meritering för utvecklingsarbete och
undervisning av hög kvalitet”. Samma lärosäte efterlyser en nationell bestämmelse med tydliga
mål och mått, vilket enligt dem skulle underlätta utvecklingen. Ett lärosäte nämner även ESOrapporten 2020:5 Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering av
Kjell Nyman som betonar att lärarnas kompetensutveckling måste resurssättas.
Ett lärosäte lyfter att digitalisering av undervisning och lärande bör ha en ständig plats på
universitetsledningarnas dagordning även fortsättningsvis. Dessutom anser man att SwedNet och
ITHU bör förses med mer resurser och jämför med nätverk utomlands med “dussintals
heltidsanställda som stödjer högskolepedagogiska enheter vid landets lärosäten såsom i Kanada,
Storbritannien och Nederländerna.
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Ett lärosäte tar upp den ökade flexibiliteten i relation till kursplanen - möjlighet att t.ex. utforma
examination utifrån studentgruppen. Lärosätet ger exemplet att vid få studenter kan muntlig
examen passa bättre och vid många studenter skriftligt. Därmed uppnår vi med större sannolikhet
breddat deltagande, menar lärosätet.
Regelverk/organisatoriskt: Vad gäller regelverk så lyfter ett par lärosäten det ohållbara i att
varje lärosäte på egen hand genomför upphandlingar av digitala pedagogiska verktyg, när
juridiken kring upphandlingsregler och GDPR är så pass omfattande och svår att hantera. Därför
föreslår ett av lärosätena att SUNET borde få ett utökat uppdrag för att i större utsträckning
kunna motsvara sin norska motsvarighet Uninett. Ett annat lärosäte säger att de legala aspekterna
av molntjänster, GDPR m.m. behöver lösas på nationell nivå, i stället för att juristerna på
lärosätena ska sitta och göra olika bedömningar vilket är både tids- och resurskrävande.
Ett lärosäte lyfter att “det behöver vara tydligt vilka aktörer (t.ex. UKÄ, UHR, Ladok, VR,
SUHF) som ska göra vad kring den digitaliserade lärmiljön och vem som ska hantera eventuell
extra utvecklingsmedel som regeringen kan tänkas bidra med”. Samma lärosäte nämner att det
skulle underlätta om SUHF kunde formulera tydliga rekommendationer kopplat till
distansundervisningen, t.ex. hur examinationer på distans kan genomföras rättssäkert, vad som
utgör en bra basnivå i lärarnas digitala pedagogiska kompetensportfölj, m.m.
4. Hur hade ni agerat annorlunda vid ert lärosäte om tidsperspektivet från början
hade varit långsiktigt (1-2 år eller mer)?
Flera lärosäten nämner kompetensutveckling av lärarna. Ett lärosäte uttrycker det som att man
hade börjat med att höja lägstanivån vad gäller den digitala pedagogiska kompetensen. Ett annat
menar att man arbetat med frågan som den organisationsförändring det faktiskt inneburit, gjort
strategiska satsningar på distanspedagogisk kompetensutveckling och mer kollegial
kunskapsutveckling. Ett tredje lärosäte menar att om man haft mer tid så hade man kunnat
samordna sig mer med andra lärosäten och på så vis haft ett bättre resursutnyttjande.
Ett annat lärosäte uppger “Förmodligen hade en central arbetsgrupp tillsatts och kanske hade
utvecklingen drivits i projektform där alla fakulteter och institutioner samt studenter, hade
engagerats. En plan för pedagogisk och teknisk kompetensutveckling samt miniminivåer för
lärares och studenters digitala kunskap skulle kunnat utformas utifrån de särskilda behov som
just distans- och hybridundervisning innebär. En återkommande utmaning i de här
sammanhangen är hur institutions- och fakultetsledning kan agera för att göra den här typen av
utbildningar obligatorisk för sina anställda och även följa upp satsningen i efterhand. Kanske
hade extra resurser tillsatts för att kunna utveckla och anpassa särskilda digitala verktyg för
undervisning på distans.” Ett annat lärosäte menar att med mer tid så skulle man kunnat gjort en
behovsanalys för att se vilket typ av stöd som behövs. Man skulle även kunnat producera
material och information i lugn och ro.
Ett lärosäte menar även att man hade haft tid att se över lokala tolkningar av regelverk som
skulle kunnat förenkla och stödja omställningen. Man skulle även ha iordningställt
hybridklassrum.
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Den akuta situationen som, enligt många, har inneburit en rad kvalitetsbrister, särskilt i början av
omställningen och i relation till digitala examinationer, har dock mötts av en hög grad av
förståelse, menar flera lärosäten. Flera menar också att studenter och lärare överlag varit mer
förlåtande, flexibla och hjälpsamma sedan man tvingats ställa om mycket snabbt. Ett lärosäte
menar dock att om man haft mer tid att förbereda sig, så hade man sett över möjlighet till
distansövervakning och omfördelat resurser eftersom kurser som kräver lite resurser i form av
rättssäker examination på campus kan kräva mycket resurser att examinera på distans.
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