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Digital omställning i högre utbildning
- möjligheter, utmaningar och förutsättningar
I denna rapport presenteras en sammanställning av ITHU:s erfarenheter och perspektiv gällande den
digitala omställningen; både utifrån situationen innan pandemin, den “akuta” omställningen under
2020 samt fortsatt utveckling. Rapporten tar sin utgångspunkt i, och utgör ett bidrag till UKÄ:s
uppdrag att följa upp effekter och konsekvenser av den akuta övergången till distansundervisning.
Underlag som beaktats och som präglat sammanställningen av rapporten är främst dokumentation
från ITHU:s nätverksträffar och webbinarier, Facebookgrupp, enkät till medlemmar samt erfarenheter
och reflektioner från ITHU:s styrgrupp. Delar av underlaget samt en kortare sammanfattning
redovisas separat i följande tre ”delrapporter”:
•
•
•

Facebookgruppen ”Digital omställning i högre utbildning NU” - ett nationellt forum för stöd
och erfarenhetsutbyte.
Pandemin från ITHU medlemmars perspektiv – resultat från en enkät.
Digital omställning i högre utbildning - medskick och sammanfattande tankar från ITHU

Inledning
För ITHU och dess medlemmar innebar situationen med den snabba omställningen en intensifiering
av redan pågående arbete med utveckling och stöd i lärosätenas digitalisering. ITHU:s samlade
erfarenhet och kompetens kom att bli mer efterfrågad och dess medlemmar fick en central roll i att
stödja lärare vid respektive lärosäte, men också att bidra till samordning nationellt. ITHU:s arbete
under pandemin har präglats av fortsatt arbete med sådant som pågick redan innan, men med högre
intensitet.
Det är ingen tvekan om att den digitala omställningen kommer att fortgå och att vi gemensamt måste
ta oss an de utmaningar vi har och inte minst utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för
pedagogisk utveckling och ökad utbildningskvalitet.

Vi anser det är viktigt att vi inte isolerar den digitala omställningen till en pandemiföreteelse!
Det är viktigt att framgent följa den internationella utvecklingen och att engagera sig i det arbete som
pågår inom EU med bl.a. The European Digital Strategy. Vi behöver också fundera över och diskutera
vad det är för utveckling vi vill se framöver, hur kommer det framtida universitetet att se ut?
Intressanta perspektiv kring det ”gränslösa universitetet” finns i det visionsdokument som EUA har
tagit fram Universities without walls – a vision for 2030.
I den följande sammanställningen beskrivs först ITHU:s arbete och aktiviteter att främja digital
omställning före, under, efter den akuta omställningen. Därefter presenteras erfarenheter och
perspektiv från ITHU, rörande pedagogiska och tekniska möjligheter och utmaningar som har
synliggjorts under den akuta digitala omställningen. Externa länkar i texten finns också sammanställda
i en Referens-/länklista sist i rapporten.
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ITHU:s arbete och aktiviteter för att främja digital omställning
ITHU är ett professionsnätverk för digitalisering inom högre utbildning som bildades 2007 när NSHU
(Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning) lades ned. Nätverket arbetar för att
höja pedagogisk digital kompetens hos lärosätenas medarbetare så att digitaliseringens möjligheter
utnyttjas på ett pedagogiskt sätt i utvecklingen av undervisning i högre utbildning. Medlemmar i
nätverket är bl.a. pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger, lärare och bibliotekarier med intresse för
digital utveckling, IT-chefer, förvaltningsledare/systemansvariga, beslutsfattare.
Nätverkets aktiviteter fokuserar på att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan lärosäten
samt samarbeta med andra nätverk och organisationer/myndigheter. ITHU har under många år
tillsammans med andra nationella nätverk, utgjort en samordnande kraft i lärosätenas arbete med
högskolepedagogisk digital utveckling. Genom utåtriktade nätverksaktiviteter att stödja och att främja
delningskultur och samverkan har ITHU samlat personer som utifrån olika roller arbetar med
pedagogisk digital utveckling av utbildning.

Arbete och aktiviteter innan pandemin
Läget innan pandemin beskrivs av ITHU medlemmar som relativt lugnt. Arbete pågick vid många
lärosäten rörde bl.a. infrastruktur och implementering av digitala tjänster/system t.ex. Canvas
(lärplattform), digitalisering av examination, streaming- och videokonferensverktyg samt skapande av
ALC salar. Kopplat till detta fanns ett fokus på att främja utveckling av pedagogisk digital kompetens
hos lärare, men också att generellt stödja utvecklingen av nätbaserat- och blandat lärande. En av de
drivkrafterna i arbetet med digitalisering av utbildning var också att främja hållbar utveckling. Ett
exempel är ITHU:s och UKÄ:s samarbete under 2019 att gemensamt forma och genomföra en virtuell
konferens. Konferensen fick mycket uppmärksamhet och den synliggjorde möjligheterna iscensätta en
väl fungerande interaktiv digital miljö för många deltagare. De positiva erfarenheterna ledde också till
att ITHU också var med och formade UKÄ:s uppföljningskonferens i mars 2020.

Arbete och aktiviteter under den akuta omställningen
Facebookgrupp – ett nationellt forum
När det i mitten på mars blev uppenbart att alla universitet och högskolor akut skulle ställa om till
distansläge, insåg ITHUs styrgrupp snabbt behovet av nationell samverkan och ett forum för stöd och
delande av erfarenheter. När Facebookgruppen ”Digital omställning i högre utbildning NU”
lanserades i mitten av mars, strömmade det till medlemmar. Efter en vecka hade gruppen ca 2 000
medlemmar och stor aktivitet med många inlägg och kommentarer. Det stora tillflödet av lärare, IKT
pedagoger, pedagogiska utvecklare visade på behovet av en nationell ”arena” och där man kunde få
stöd och utbyta erfarenheter. Gruppen har fortsatt att växa och utgöra ett viktigt forum med relativt
hög aktivitet, antalet medlemmar är idag nästan 4 000. Ytterligare beskrivning och data från
Facebookgrupper redovisas i en separat rapport.
Nätverksträffar och öppna webinarier
ITHU:s öppna nätverksarbete med månatliga nätverksträffar, webinarier och subnätverk fortgick som
tidigare, men med ökat och breddat intresse. Nätverksträffar användes bl.a. för att fånga upp
utmaningar och dela erfarenheter som gjordes, men också för att dela idéer och förslag på lösningar
kring olika problem som identifierades. Öppna webinarier med specifika teman har också erbjudits.
ITHU tillsammans med SUNET samordnade information om öppna webinarier som anordnades av
lärosäten eller av andra nationella och internationella nätverk och aktörer. Facebookgruppen
användes också för att dela och sprida denna information som events. Några exempel på webinarier
som är erbjudits är: EDEN webinar series och EUA:s webinarieserier.
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Samverkan med SUNET och andra aktörer
Upparbetad nära samverkan mellan ITHU och SUNET under många år där ITHU har fungerat som
instans för behovsinventering som lett till flera nya tjänster inom SUNET. Denna samverkan har
skapat goda grundförutsättningar och en beredskap att hantera den akuta digital omställningen.
Genom kontinuerlig dialog med SUNET och andra aktörer under våren 2020 har system och verktyg
kunnat anpassats till de nya förutsättningar och behov som uppstått. ITHU/SUNET initierade också en
samordning av nationella webbinarier.

Digital omställning - pedagogiska möjligheter och utmaningar
Högre utbildning har under en längre tid haft en successiv övergång till att använda digitala verktyg i
undervisning och för examination. Vi har under flera år kunnat se en ökning av distansundervisning
och utveckling av digitala verktyg som stödjer detta. I och med att pandemin spreds i Sverige och
läget blev allt allvarligare från januari till mars 2020 då lärosätena övergick till distansutbildning
skedde en stor förändring och en snabbt ökad användning av digitala verktyg som t ex Zoom.
Digitaliseringen innebär inte i sig en pedagogisk eller didaktisk utveckling, men lärare vittnar om att
digitaliseringen har bidragit till en efterfrågan att arbeta med didaktiska frågor som det tidigare har
varit svårt att få gehör för. Digitala verktyg erbjuder andra representationsformer och logiker
(samband, mönster, konceptkartor) med vilka vi kan utveckla undervisning och examination.
Det ökade kravet på arbete med digitala verktyg i undervisning och examination har bidragit till att
fler lärare har fått upp ögonen för funktionalitet i de system som lärosätena upphandlat. Den digitala
kompetensen generellt och den pedagogiska digitala kompetensen specifikt har ökat drastiskt på kort
tid. Den mycket speciella situationen som har inneburit att det inte funnits något annat alternativ än
att lägga om undervisning och examination till att genomföras digital på distans har gjort att det är
just möjligheterna lärarna sökt då de inte har haft råd att fastna i eventuella svårigheter. Den här
snabba omställningen har karaktäriserats av en förlåtande attityd från både studenter, lärare och
övrig personal eftersom alla drabbats och haft förståelse för ev. svårigheter och misstag. En
bidragande faktor till pedagogisk utveckling i digitala verktyg har varit att pandemin varat under lång
tid och att lärare då har varit motiverade att utvärdera och utveckla eftersom man inte vetat när eller
om undervisningen kommer att gå tillbaka till “normala omständigheter”.
Vi kan också se att den här speciella situationer och de gemensamma utmaningar lärosätena sitter i
har bidragit till ett ökat behov och ökad användning av möjligheten att som lärare dela och ta del av
erfarenheter från andra lärosäten. Vi ser alltså en ökad delningskultur inom högre utbildning och ett
ökat samtal mellan myndigheter med olika uppdrag och ansvar i Sverige. ITHU har kunnat bidra med
forum för det här samarbetet och fungera som ett nav för interaktion mellan lärosäten,
organisationer och myndigheter.
Omställningen har också bidragit till att ifrågasätta många “självklarheter” som att undervisning
bedrivs i realtid. Digitala verktyg har bidragit med möjlighet till multimodalitet såväl som
möjligheterna att arbeta från olika geografiska platser, från olika typer av digitala enheter och under
olika tider. Till exempel behöver en tentamen idag inte vara antingen muntlig eller skriftlig vare sig
när det gäller hur informationen i frågan presenteras eller hur studenten har möjlighet att svara på
frågan.
Det finns möjligheter i att omvärdera och reflektera över hur utbildningen organiseras, hur
undervisning och examination hänger ihop. Enligt förvaltningslagens regler startar ett betygsärende
med att studenten registrerar sig på en kurs och avslutas med att examinator beslutar om betyg
(Rättssäker examination, UKÄ, 2020). Vad innebär bedömning inom högre utbildning? I diskussionen
som förts i ITHU:s nätverk vid möten under året och i FB-gruppen växer en bild av en tradition inom
högre utbildning där examinationen ofta “lyfts ut” som en specifik företeelse avskild från
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undervisningen och som det skapats en kultur runt, särskilt verkar detta gälla för salstentamen som
examinationsform. I kulturen runt salstentamen finns tankar om att salstentamen är den enda
rättssäkra examinationsformen, att studenterna inte på förväg ska veta vad som “kommer på tentan”,
en stor tveksamhet att lämna för mycket återkoppling och “svarsmallar” från lärarnas sida (pga rädsla
att studenterna då pluggar på dessa) och där ofta ”tentamenspluggveckor” t.o.m. kan schemaläggas.
En utmaning i omställningen har varit att få utgångspunkten i arbetet att vara pedagogisk. Det har
funnits en tendens av att teknikanvändningen har överskuggat de pedagogiska tankarna. Lärare
bestämde sig i hög utsträckning för vilket verktyg de skulle använda innan de närmare undersökt
vilket verktyg som var det mest lämpliga för situationen och syftet.

Undervisningen
Inledningsvis var det i många fall lärare som inte hade tid, möjlighet och/eller kunskaper att anpassa
sin undervisning till att genomföras på distans. Det blev ganska vanligt att man bara “flyttade”
undervisningsmetoder till distans utan att tänka om och anpassa. Till exempel var det en del lärare
som flyttade sina föreläsningar på två timmar till Zoom utan att fundera på att de kanske skulle ha
kortare föreläsningar och/eller kanske spela in och istället avsätta tid tillsamman med studenterna för
frågor och diskussion om innehållet. Just komplexiteten i att förändra formen att undervisa har
många gånger varit svår att uppfatta och risker och möjligheter svåra att på förhand se.
Socialt perspektiv
Den digitala omställningen har öppnat ögonen för möjligheterna att tillgängliggöra utbildning till
personer som av olika anledningar har svårt att ta del av Campusförlagd undervisning och
examination. Anledningarna kan variera från sociala omständigheter som familj och arbete som gör
det omöjligt att flytta till en lärosätesort eller att ta del av undervisning under vissa tider på dygnet,
till funktionshinder som gör det svårt att ta sig till och från Campus eller att fungera i den miljö
undervisningssalar och universitetet som helhet erbjuder.
En pedagogisk utmaning när det gäller det sociala perspektivet på undervisning har varit att skapa
engagemang och gemenskap i studentgrupper. Det gick relativt lätt att omvandla föreläsningar till ett
digitalt format i t ex Zoom, men många lärare saknade metoder för att skapa diskussion och
engagemang. Många lärare och studenter har upptäckt vikten av asynkron diskussion och
kollaboration och hur man kan kombinera synkrona och asynkrona aktiviteter på ett smartare sätt, t
ex med hjälp av tanken om flippat klassrum och kamratrespons eller kritiska vänner.
Många lärare har börjar i större utsträckning fundera över vad man gör med den tid studenter och
lärare har tillsammans och hur den bör organiseras. En tydlig trend är att lärare i stor utsträckning har
fått upp ögonen för nyttan av tanken om att flippa klassrummet, dvs spela in eller på annat sätt
tillgängliggöra innehåll i undervisningen som studenterna tar del av på egen hand för att sedan
utnyttja tiden tillsammans till diskussion och interaktion med hjälp av t.ex. casemetodik eller
dilemman.
Just det sociala perspektivet är en mycket viktig framgångsfaktor när det gäller distansutbildning, se
framför allt Social presence i Community of Inquiry ramverket (Garrison, Anderson & Archer, 2000).
Under pandemin har många studenter saknat social kontakt med sina studiekamrater och med lärare.
I t ex en undersökning som Göteborgs universitets studentkår gjorde under 2020 angav studenterna
att de upplevde sig lämnade ensamma med sina studier. Det är viktigt att arenor för informella
diskussioner och umgänge finns, såväl asynkrona (via t ex lärplattform) som synkrona (via t ex Teams
eller Zoom).
En annan mycket effektiv metod i egentligen all typ av undervisning, inte endast distansundervisning,
är att med hjälp av olika digitala undersökningsverktyg snabbt fånga upp studenternas reaktioner,
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tankar och frågor för att på så sätt kunna anpassa och omvärdera val av innehåll och upplägg under
tiden för läraktiviteten. Under det senaste årets omställning är det här en metod som många lärare
tipsat varandra om och prövat med god framgång. Många studenter har i utvärderingar framfört att
det här är ett välkommet inslag då fler studenter har möjlighet att göra sin röst hörd.
En möjlighet med digital undervisning på distans ur ett socialt perspektiv har också varit att läraren
enkelt och snabbt kunnat dela in studenterna i antingen planerade eller slumpade mindre grupper för
snabba eller längre diskussioner. Det har möjliggjort ett större utrymme för studenter att komma till
tals och att få pröva sina idéer, tankar och frågor tillsammans med sina studiekamrater.
En viktig lärdom att dra av den erfarenhet som finns gällande detta är:
● Det vi anser vara viktigt och planerar tid och uppgifter för är det som studenterna tar till sig
och agerar utifrån, dvs det är viktigt att avsätta tid för social interaktion och för studenterna
att lära känna sina studiekamrater, se t ex team based learning.
● Det är viktigt att lärare arrangerar digitala rum och tider samt tydliga syften med
studenternas samarbete inom kursen för att detta ska ske. Grupparbeten tenderar i större
utsträckning att inte bli något reellt samarbete om studenterna endast lämnas med en
uppmaning att på egen hand skapa grupper och komma överens om tider för detta.
Erfarenheter visar att gruppen då blir beroende av att det finns studenter som tar på sig
ledarroll och organiserar för det förväntade samarbetet.

Rättssäker examination
En stor utmaning har under pandemin att gå från campusförlagd examination till att genomföra
examinationer digitalt på distans. De pedagogiska möjligheterna att nu både behöva, men också ges
möjlighet att utveckla och pröva nya examinationsformer har bidragit till pedagogisk kreativitet och
nya sätt att designa examinationer och formulera uppgifter.
Den kanske största utmaningen när det gäller digital examination på distans under pandemin har gällt
att många kurser fortfarande examineras med traditionell salstentamen. Den här
examinationsformen har visat sig vara mest sårbar och svårast att hitta tillfredsställande lösningar på.
Lösningar som har prövats har varit övervakad tentamen i Zoom, men den här lösningen har visat sig
ha många utmaningar:
●
●
●

●

Rättssäkerhet i form av vad som faktiskt går att övervaka via Zoom
Ekonomiskt mycket dyr lösning som kräver stor personalresurs
Likabehandling då olika studenter har tillgång till olika teknik, bandbredd och fysiskt utrymme
i hemmet som erbjuder avskildhet. Här riskerar socioekonomiska faktorer att påverka
studentens möjlighet att tentera. Om studenter ska hämta ut utrustning som lånas ut eller
behöva använda universitetets lokaler bidrar detta till att de utsätts för en ökad smittrisk
gentemot dem som redan har förutsättningarna för att genomföra tentamen.
Att integritetsfrågor har aktualiserats (se juridiska perspektiv)

Flera lärosäten som under 2020 prövat Zoom-övervakad tentamen har frångått detta i största
möjligaste mån då de anser att de pedagogiska och rättssäkra vinsterna var för små i relation till
kostnaden. En annan lösning har varit att kombinera en skriven tentamen med uppföljande muntliga
frågor i vissa fall i form av stickprov utifrån olika kompetenser. Andra alternativa examinationsformer
och möjliga pedagogiska och didaktiska lösningar har varit t.ex.:
●
●
●
●

muntlig tentamen, vilket har en hög grad av rättssäkerhet
muntlig examination med t ex konceptkartor som bas
kombinerade examinationer med t ex inledande quizz och uppföljande muntlig del etc.
hemtentamen med omarbetade uppgifter,
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●
●

●

●

rundabordssamtal och digitalt berättande.
En annan möjlighet som lärare använt sig av har varit att använda digital funktionalitet i
examinationssystem för att försvåra för studenter att samarbeta eller använda otillåtna
hjälpmedel. Exempel på den typen av funktioner har varit: slumpade frågor eller olika
uppgifter, låst bakåtnavigering i kombination med minskad tid för genomförande. De
sistnämnda lösningarna har dock, av studenter och FUNKA-enheter på lärosäten, lyfts som ett
problem för studenter med funktionsvariationer (se socialt perspektiv).
Att använda tid som en möjlighet i design av examination och på så sätt sprida examinationen
över tid och göra den mer rättssäker och mindre sårbar med hjälp av t ex bloggar, portfolio
eller en kombination av flera eller en hemtentamen där studenterna får en fråga per vecka att
arbeta med
En annan stor utmaning har varit examination inom praktiska och estetiska områden/ämnen

Socialt perspektiv
Till det sociala perspektivet när det gäller examination räknar vi studentens möjlighet till handledning
och vägledning inför examination, men också studenters behov av särskilda anpassningar med
anledning av funktionsvariationer. Att arbeta med digitala verktyg i examination har ur ett socialt
perspektiv inneburit:
●
●
●
●

nya möjligheter att öka tillgängligheten med hjälp en ökad möjlighet att använda olika
modaliteter för presentation av fråga/uppgift
nya möjligheter att möjliggöra för studenter att använda olika modaliteter för att visa sina
kunskaper
ökad möjlighet för studenter att kunna examineras på distans
att en del examinationsdesigner som t ex låst bakåtnavigering, slumpade frågor och
begränsning av tid ökar stressen och minskar tillgängligheten vilket direkt har försvårat för en
del grupper av studenter

Juridiskt perspektiv
UKÄ ger lärosätena stor frihet att besluta och utforma sina examinationer i den fjärde upplagan av
Rättssäker examination (UKÄ, 2020). “Lärosätena bestämmer själva vilka examinationsformer som
ska användas för utbildningarna.” Examinationsformerna måste vara tydligt framskrivna till
studenterna för att skapa den förutsebarhet som är grunden för rättssäkerhet. Att tydligt
kommunicera bedömningsgrunder till studenterna skapar såväl rättssäkerhet som att det möjliggör
studenters autonomi. I den snabba omställning som skedde i mars 2020 och det utrymme som lärare
gavs att frångå kursplanens examinationsformer för att kunna lägga om till examination digitalt på
distans gjorde att det här utgjorde en särskild utmaning. De förändrade examinationsformerna och
förutsättningarna för dessa skulle på ett tydligt sätt kommuniceras till studenter såväl under
pågående kurser men också till de som av olika anledningar skulle göra omexaminationer från tidigare
år. Kunde vi kräva av studenterna att de hade tillgång till teknisk utrustning och internetuppkoppling
när dessa förutsättningar inte varit givna vid ansökan till utbildning?
Många av de juridiska frågor som nu ställts på sin spets är inte nya, men omställningen i pandemin
har gjort att de aktualiserats och tvingats upp till diskussion. Det innebär en viktig möjlighet att kunna
ifrågasätta tidigare tolkningar kring lagar och regelverk som ger förutsättningar för högre utbildning.
Det erbjuder också en möjlighet att kunna föra de här diskussionerna nationellt så att inte varje
enskilt lärosäte lämnas ensamma i tolkningar och praxis. Exempel på frågor som nu har diskuterats är:
●
●

Möjligheten att göra löpande bedömningar för att minska sårbarheten vid examinationer och
för att förebygga risken att studenter plagierar eller använder sig av otillåtna hjälpmedel.
Att examinationsprestationer blir allmän handling i och med digitaliseringen. Tidigare fanns
inget krav på att analog originalhandling skulle bevaras för att kunna lämnas ut, men i och
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●

●
●

med digitaliseringen finns handlingen kvar även när studenten ifrån begärt ut den och kan
därmed begäras ut vilket vi ser sker i allt högre grad. Den här frågan är särskilt aktuell när det
gäller muntlig inspelad examination då den typen av handling innehåller fler känsliga
uppgifter än skrivna examinationssvar.
Att examinationer blir allmän handling då lärare upplever att det tar mycket tid för att pröva
ut en fungerande examination och att ständigt behöva göra om och skapa nytt äventyrar
möjligheten att pröva studenterna kunskaper och förmågor. Det finns undantag i lagen för
kunskapsprov, men i dagsläget vågar inga eller i alla fall få lärosäten använda sig av den.
Sekretessbestämmelsen i 17 kap. 4 § OSL skulle kunna aktualiseras, eftersom den stadgar att
uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov omfattas av sekretess om det kan
antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.
När det gäller frågan om ID-kontroll vid examinationer har frågor om vilka personliga data
universiteten får spara och behandla aktualiserats.
När det gäller övervakning har frågor om individens integritet och vad lärosätet får bevaka
och inte lyfts. Vad får t.ex. en placerad digital enhet visa i Zoom? Får studenter ombeds visa
rummet med hjälp av kameran och på vilket sätt får detta i så fall göras?

Kompetensbehov för lärare
De lärare som har gett uttryck för flest utmaningar i den uppkomna situationen med pandemin är de
som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av distansutbildning. Dessa lärare har upplevt sig sakna
antingen tillräcklig digital kompetens eller pedagogiska verktyg för undervisning och examination på
distans eller både ock. Högskolan i Borås anger i ett inlägg i FB-gruppen att en intern undersökning
visat att endast 15% av lärarkåren på lärosätet undervisat på distans före pandemins utbrott.
En stor pedagogisk utmaning för lärare som saknar erfarenheten av distansundervisning och
examination blir att “tänka distans”. På flera lärosäten har det funnits delar av verksamheten som
inte velat eller inte ansett sig kunna förändra utbildningens form utan istället sökt dispens för att få
genomföra campusbaserad undervisning och examination. Dessa utbildningar har vid en absolut
omställning varit de mest sårbara. Det är främst dessa utbildningar som uttryckt behov av
distansexamination med övervakning.
Några lärdomar vad gäller lärares kompetensutveckling:
● att pedagogisk digital kompetens och distanspedagogik bör ingå i högskolepedagogisk
utbildning. Idag finns digitala lärandemiljöer nämnda i följande mål: “kunna använda och
medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och
individers lärande” vilket inte är tillräckligt tydligt. Ett exempel på initiativ på pedagogisk
digital kompetensutveckling för lärare är kursen Open Networked Learning som genomförs i
samverkan mellan flera lärosäten både nationellt och internationellt sedan 2014.
● Lyckad kompetensutveckling sker utifrån ett upplevt behov och en möjlighet att få
kompetensutveckling då det här behovet uppstår. Exempel på detta har varit att ITHU:s
webinarier under 2020 varit välbesökta och upplevts bidra till kompetensutveckling för såväl
lärare som de som ska stödja lärarna i deras undervisning. Även FB-gruppen har varit ett
forum som lärare och andra yrkeskategorier har använt för att få direkt stöd, hjälp och kanske
söka svar på frågor i sitt arbete.
● Betydelsen av generöst pedagogiskt och tekniskt stöd har blivit tydligt. Förmodligen skulle en
väl utbyggd organisation för detta få fler lärare att vara mer benägna att pröva nya sätt att
undervisa och examinera med hjälp av digitala verktyg även efter pandemin.
Ett citat från FB-gruppen som beskriver detta är: “Det blev tydligt i den högskolepedagogiska kurs
som jag undervisade i och examinerade när det blev den snabba övergången. Vi hade från början
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uppdraget att ha hela kursen på distans förutom den första kursträffen. Deltagarna framförde att det
hade gått lättare för dem att ställa om, eftersom de gick den högskolepedagogiska kursen på distans.”

Digital omställning - tekniska utmaningar, möjligheter och
förutsättningar
De tekniska utmaningarna har varit få tack vare bra supportstrukturer och nationellt samordnad
infrastruktur. Detta tyder på stora arbetsinsatser av alla IKT-pedagoger och högskolepedagogiska
enheter samt nationella insatser av ITHU och SUNET. ITHU har en lång tradition av att vara ett
professionsnätverk för IKT pedagoger inom svensk högre utbildning. Dess öppna nätverksarbete,
tematisk inriktning i arbetsgrupper och subnätverk och nära samarbete med SUNET som nationell
infrastruktur- och tjänsteleverantör har utgjort ett socialt kapital att bygga på när pandemin krävde
snabb övergång till nätbaserad utbildning.

Digital infrastruktur och verktyg
De verksamhetskritiska verktygen för online undervisningen, lärplattformar, e-mötestjänsten och
tjänsten för mediehanteringen, är nästan uteslutande SUNET tjänster och har tillkommit genom
gemensam kravformulering i ITHU och SUNET organiserade nätverk. Det går inte att underskatta hur
mycket valet av gemensamma verktyg har betytt för möjligheten till erfarenhetsöverföring och
kompetensutveckling.
SUNETs samordning av Zoomtjänsten får mycket beröm, i synnerhet den snabba kapacitetsökningen
mars 2020. Att SUNET (via NorduNet) har en bra dialog med Zoom och kan till viss del påverka
framtagningen av nya funktioner får mycket positiv uppmärksamhet bland lärosäten. Högsta antalet
samtidiga användare på NordunNets instans har gått från 4000 före mars 2020 till drygt 100 000
under våren, 150 000 under hösten och närmare 300 000 vid terminsstarten vårterminen 2021.
Diagrammet nedan (figur 1) visar hur kapaciteten varit fördelat på ett privat moln och NorduNets
egna servrar.

Figur 1: Fördelning av Zoom kapaciteten på ett privat moln (gul) och NorduNets egna servrar (blå) under perioden mars 2020
– mars 2021.

Under hösten 2020 återvände många studenter och lärare till campus och provade
hybridundervisning med studenter både i sal och på distans via Zoom. Väldigt få salar på campus är
utrustade för bra hybridundervisning eftersom det kräver flera kameror, mikrofoner och skärmar så
att alla ser och hör varandra. Risken är stor att distansstudenterna känner sig som åskådare och har
svårt att komma till tals. Aktivt kollaborativt lärande i hybridmiljö ställer nya krav på pedagogisk
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skicklighet, organisatoriskt lärande och tekniska lösningar. Här behövs erfarenhetsutbyte, nya
rekommendationer och förmodligen också ombyggnader av många klassrum.
I ITHU:s nationella Facebookgrupp har många tekniska frågor som har tagits upp fått svar nästan
direkt vilket skapat ett kollegialt lärande över lärosätesgränser. Även om tekniska frågor kan lösas
genom denna form av samverkan, behövs det nationell samordning kring frågor som rör infrastruktur
och teknikval. Det finns idag en stor variation mellan lärosäten när det gäller detta och det måste på
nationell ledningsnivå skapas stabila förutsättningar för bl.a. teknikval.

Erfarenhet av nätbaserad utbildning och digital kompetens
Lärosäten med längre och mer omfattande erfarenhet av online utbildning och mognare stödsystem
har förmodligen haft större framgång i omställningen än lärosäten där inte så varit fallet. Lärarnas
grundläggande digitala kompetens har ökat men omställningen har visat stora klyftor inom och
mellan lärosäten. Även studenternas bristande digitala kompetens har blivit synlig, framför allt när
det gäller verktyg och metoder för kollaborativt arbete. Kompetensutveckling har skett men mest
utifrån akuta behov enligt principen learning by doing. Alla har tvingats skaffa sig handhavande
färdigheter kring t ex Zoom, lärplattform osv men de organisatoriska förutsättningarna för kollegialt
lärande och en behövlig samarbetskultur har helt enkelt inte varit på plats för de flesta för att komma
fram till en mer reflekterad och kvalitativ högvärdig nätbaserad utbildning. Många lärare har också
upptäckt nätbaserade verktyg och plattformar som ger möjligheter som saknas i befintliga tjänster: t
ex kollaborativa storyboards, tankekartor, videodiskussioner.
Mitt under pandemin kommer dessutom Shrems II domslutet som skapar helt nya förutsättningar
kring hur vi behöver tänka kring användning av främst amerikanska molnbaserade tjänster. Det har
uppstått ett juridiskt och politiskt tomrum som skapat stor osäkerhet och hindrar utvecklingen av hur
de digitala tjänsternas kan bidra till bättre utbildning. Här saknas riktlinjer och samordnade initiativ
för hela sektorn om hur vi ska bedöma dessa verktyg men också vilken strategi vi vill följa ifråga om
molnbaserade tjänster.
Anpassningar till DOS-lagen om tillgänglighet har varit svårare, eftersom t.ex. fler föreläsningar har
spelats in och ska textas. Det har varit svårt att hinna med anpassningarna samtidigt som det har
krävts så mycket extra tid och resurser för att ordna distansundervisningen. För att bättre kunna
hantera dessa utmaningar har ITHU bidragit via ITHU:s subnätverk för tillgänglighetsfrågor och
initierat en arbetsgrupp inom SUHF med två medlemmar från ITHU.

Arbetsmiljö
Även om många har kunnat arbeta nästan som vanligt hemifrån har det funnits en del
arbetsmiljöfrågor. Många saknar tillgång till utrustning som stora skärmar, skrivare, höj- och sänkbara
bord, bra kontorsstol mm. Arbetsmiljön i hemmet är inte alltid så bra på grund av familj,
trångboddhet, ergonomi, tillgång till utrustning (stora skärmar, kopieringsmaskin osv). En del
medarbetare fortsatte att jobba från kontoret även om de hade möjlighet att arbeta hemifrån.
Kontoret har stor symbolisk betydelse; känslan av att vara på jobbet utan att behöva distraheras av
hushållsarbete, familj osv. Forskare och labbassistenter har missat flera månaders experiment i labb
eller fält och har behövt söka en förlängning av sin finansiering. Flera samarbetsprojekt har blivit
kraftigt försenade.

Förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete
När alla undervisande lärare numera har skapat en grundläggande färdighet i att använda digitala
verktyg för undervisning återstår att skapa goda förutsättningar så att digital utbildning blir kvalitativt
bra och hållbar. Digitalisering ställer nya krav på utbildningskvalitet, nedanstående anser vi är viktiga

10
att beakta i det fortsatta arbetet, dessa områden beskrivs också i detalj i rapporten Uppkopplad
utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering (Nyman, 2020)
●

Ledare inom högre utbildning bör skapa stabila förutsättningar för teknikval
Det går inte att vänta ut eventuella lagändringar, förhandlingar med andra länders lagstiftande organ
eller sätta vårt hopp till globala amerikanska företags ändrade affärsmodeller. Framtagning, drifting
och utveckling av digitala tjänster som vi själva har kontroll över med eller utan samarbete med företag
och organisationer som delar samma grundsyn om integritet och skydd av offentliga värden måste till
nu.

● Organisatoriska kulturer behöver förändras och utvecklas för att uppnå hållbar digital
utbildning
Digital pedagogisk kompetens och nyskapande pedagogik uppstår inte av sig självt och sprider sig inte
med automatik och tillräcklig synergi. Existerande supportorganisationer kan bara uppnå en viss nivå.
När institutionerna ändrar sina arbetssätt till att bli lärande och samskapande organisationer kan
digitaliseringens vinster uppnås.

● Samsyn kring pedagogisk utveckling och en nationell samordning behöver skapas
Utbildningskvalitetssystem måste omfatta hur digitala plattformar, verktyg och lärmiljöer används och
hur de bidrar till studenternas måluppfyllelse. EU-kommissionens DigCompEdu ger en bra
grundstruktur för detta och det finns flera internationella kvalitetssystem som kan inspirera.

Avslutande reflektioner och tankar om fortsatt arbete
Det gångna året har på många olika sätt varit utmanande för högre utbildning och samhället i stort,
både på individ, grupp och systemnivå. Flertalet utmaningar har dock kunnat hanteras på ett
fantastiskt bra sätt och det kanske mest bestående är den generellt ökade medvetenheten om de
möjligheter som den digitala omställningen kan föra med sig.
Den snabba digitala omställningen under 2020 har medfört att intresset för ITHU:s arbete har ökat.
Det har också skett tillströmning av nya medlemmar, under förra året tillkom 100 medlemmar på
sändlistan som för tillfället består av 358 personer.
ITHUs fortsatta arbete under 2021 i korthet:
●
●
●

●
●

●

Fortsatt moderering och administration av ITHU:s Facebookgrupp
Anordnade av månatliga nätverksträffar samt webinarier kring olika teman
Arbete i ITHU:s olika subnätverk med fokus på centrala utvecklingsområden:
○ Digital examination,
○ Tillgänglighet
○ Pedagogisk digital kompetens (PDK)
○ DigiPed - digitala pedagogiska verktyg
○ Digitala konferenser
○ Active Learning Online & Blended (ALO),
Utveckla samverkan med andra nationella och internationella nätverk samt nationella
organisationer och myndigheter så som bl.a. Swednet, SUNET, SUHF, UHR, UKÄ, SFS, ITCF.
Utökat samarbete med SFS kring samverkan med och stöd till studenter i den digitala
omställningen? Kanske finns det behov av att skapa någon slags nationellt forum för
studenter, likt ITHU:s Facebookgrupp för lärare m.fl.?
Följa den internationella utvecklingen och engagera oss i det arbete som pågår inom EU med
bl.a. The European Digital Strategy och DigCompEdu. Vi behöver också delta i och främja
samtal kring det framtida universitetet där bl.a. EUA:s visionsdokument om det ”gränslösa
universitetet” kan utgöra inspiration Universities without walls – a vision for 2030.
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Digital omställning i högre utbildning
- medskick och sammanfattande tankar från ITHU
Denna text syftar till att ge en sammanfattande bild av erfarenheter och tankar kring den digitala
omställningen utifrån ITHU:s rapport: Digital omställning i högre utbildning - möjligheter, utmaningar
och förutsättningar samt delrapporter om ITHU:s Facebookgrupp och enkät till medlemmar.
Inledningsvis presenteras tre övergripande medskick vad ITHU:s styrgrupp anser behöver beaktas
och som bör guida fortsatt utvecklingsarbete. Därefter presenteras en sammanfattning av
erfarenheter och tankar kring några framträdande områden utifrån arbetet under 2020.

Medskick för fortsatt arbete
Följande tre områden ser ITHU som centrala att beakta i det fortsatta arbetet med digital omställning
av högre utbildning.
1. Sverige behöver nationell samordning
● Nätverk och olika samverkansgrupper utan formellt mandat och ekonomi, hanterar idag
många av de utmaningar och problem som digital omställning medför. Detta inte tillräckligt
hållbart och det behövs en nationell samordnande kraft som kan ge en starkare stomme.
● Avsaknaden av samordning riskerar att dränera utbildningssystemet på kraft.
● Det måste på nationell ledningsnivå skapas stabila förutsättningar för teknikval
● Formen för samordning behöver ta vara på det som redan görs, men göra det bättre, med
fastare former, större omfattning och mer strategiskt genomarbetat.
● Tidigare rapporter påvisar också behovet av nationell samordning (UKÄ, 2020; Nyman, 2020)
● Förebilder för nationell samordning för högre utbildning finns i t ex Storbritannien (Jisc),
Norge (Diku), Holland (SURF) och Estland (E-Estonia utbildningsdel).
● Viktigt framgent är också att följa och engagera sig i EU:s arbete med bl.a. The European
Digital Strategy.
2. Behov av ökad samverkan, öppenhet och delningskultur
● Den digitala omställningen suddar ut gränser och möjliggör öppenhet och samverkan, hur
bör dessa “nya” möjligheter tillvaratas?
● Arbetsliv och samhälle skulle gynnas av att öppna upp akademin
● Lärare och lärosäten skulle tjäna mycket på en bättre delningskultur. Konkurrenssituationen
mellan olika parter främjar effektivitet på en nivå men hämmar den på en annan nivå.
Genom öppenhet och samverkan kan effektiviteten höjas totalt sett.
● Hållbar utveckling kan bara uppnås genom samverkan.
● Sociala aspekter som inte tas tillvara riskerar att försvaga redan svaga grupper.
● Juridiska aspekter och snävare datasäkerhet utgör knutar som hindrar samverkan.
● EUA har tagit fram ett visionsdokument som ger intressanta perspektiv på det ”gränslösa
universitetet”- Universities without walls – a vision for 2030.
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3. Behov av ökat stöd för högskolepedagogisk digital utveckling
● Den digitala omställningens utmaningar synliggör ett stort behov av pedagogisk
utveckling/förnyelse och kompetensutveckling’.
● Digitala omställning möjliggör också utveckling av högre utbildning. De nyvunna
kunskaperna/erfarenheterna som digitaliseringen för med sig skapar goda förutsättningar för
ett och ”pedagogiskt språng”.
● Digitaliseringen utmanar många traditioner inom Högre utbildning och synliggör behov av att
anpassa gamla rutiner, regler och lagar till nya förutsättningar
● En stor utmaning är att balansera juridiska och pedagogiska perspektiv i den snabba
utvecklingen. Juridiska frågor och perspektiv tenderar att överskugga de pedagogiska, vilket
skapar stor osäkerhet för lärare att utforska digitaliseringen möjligheter och begränsningar.
Fortsatt pedagogisk utveckling kräver översyn och samsyn kring hur lagstiftningar tolkas.
● Digitaliseringen av samhället och av högre utbildning har satt frågan om nationellt
samordnade krav på högskolepedagogisk utbildning för lärare i fokus. På EU nivå pågår också
ett intensivt arbete med ramverk och strategier (DigCompEdu) för att stärka pedagogisk
digital kompetens. ITHU:s subnätverk för Pedagogisk digital kompetens arbetar för att främja
samverkan på nationell och nordisk nivå i samspråk med EU:s projektgrupp.

Sammanfattning av erfarenheter och tankar utifrån några framträdande
områden
Följande områden har framträtt som centrala i ITHU:s arbete med sammanställning och analys av
erfarenheter från den digitala omställningen under 2020.

Stöd och support
●
●

●

●

●

●

●

Lärosätenas ”pedagogiska enheter” ställde snabbt om verksamheten där många av ITHU:s
medlemmar fick en viktig roll.
Mycket har kommit att handla om stöd i lärarnas omställning att genomföra sin undervisning på
distans. Fokus initialt var hantering av verktyg, men efterhand allt mer fokus på pedagogiskt
användande av verktyg och system.
Ett viktigt komplement till högskolepedagogiska enheters arbete har varit samverkan och stöd på
nationell nivå där ITHU:s Facebookgrupp Digital omställning av högre utbildning NU har kommit
att utgöra ett efterfrågat och viktigt nationellt forum för utbyte och stöd över gränser.
Utöver detta bjöd lärosäten in varandra till sina olika aktiviteter som support och webinarier mm.
samt att många andra aktörer och nätverk nationellt och internationellt har kommit att erbjuda
öppna webinarier (bl.a. EDEN, EUA)
Betydelsen av generöst pedagogiskt och tekniskt stöd har blivit tydligt. Förmodligen skulle en väl
utbyggd organisation för detta få fler lärare att vara mer benägna att pröva nya sätt att undervisa
och examinera med hjälp av digitala verktyg även efter pandemin.
Den kraftigt ökade efterfrågan på varje lärosäte har dock också inneburit att IKT-pedagoger, ITsupport, pedagogiska stödenheter mm har tvingats rikta uppmärksamheten inåt sina egna
organisationer vilket har stått i vägen för ännu större samordningsvinster.
När det gäller stöd, guidning och support till studenter upplever vi att detta inte givits lika mycket
uppmärksamhet.

Digitala infrastrukturer och verktyg
●

Nära samverkan under många år mellan ITHU och SUNET, att erbjuda infrastruktur och verktyg
till landets lärosäten har givit goda grundförutsättningar för digital omställning. Internationellt
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●

●

●

finns exempel på tydligare formell organisation för detta t.ex Jisc (UK) och SURF (Holland) och EEstonia (Estland), men också länder med lägre grad av samverkan och samordning. Inom EU
pågår också strategiarbete med The European Digital Strategy som är viktigt att följa.
Behov av fortsatt samordning och tillgängliggörande av funktionella och “datasäkra” system och
verktyg. Det behövs en ordentlig genomlysning av hur system och verktyg kan användas
framgent, där pedagogiska-, juridiska- och datasäkerhetsperspektiv beaktas och vävs samman.
Det finns annars en betydande risk att det läggs en “våt filt” över fortsatt utveckling av
utbildning. Hittills har den digitala omställningen präglats mycket av frågor om datasäkerhet
samt juridiska tolkningar med stor variation mellan lärosäten.
Skapande av digitala tjänster som vi själva har kontroll över med eller utan samarbete med
företag och organisationer som delar samma grundsyn om integritet och skydd av offentliga
värden måste till nu.
En del frågor har väckts när det gäller studenters digitala infrastruktur med tillgång till utrustning,
uppkoppling mm.

Betydelsen av att skapa social interaktion och att främja en känsla av gemenskap.
●

●

●

●

En framträdande utmaning har varit att skapa engagemang och gemenskap i en digital lärmiljö.
Det gick relativt lätt att omvandla föreläsningar till ett digitalt format i t ex Zoom, men många
lärare saknar metoder för att skapa diskussion och engagemang.
Mycket har rapporterats om upplevelse av bristande social interaktion och känsla av social
gemenskap främst bland studenter. Hur social interaktion, både informell och formell, kan
främjas i digitala lärmiljöer skulle sannolikt ha kunnat få ett större fokus i det stöd och den
support som erbjuds till lärare.
Många lärare har dock i större utsträckning börjat fundera över vad man gör med den tid
studenter och lärare har tillsammans och hur den bör organiseras. Frågor kring hur man
engagerar studenter och hur sociala interaktion mellan studenter kan främjas genom t.ex.
informella digitala mötesplatser har fått större fokus.
Det finns ett behov av att i ökad grad bjuda in studenter som delägare i sin egen utbildning och
sitt lärande och därmed också utveckla en förändrad lärarroll.

Pedagogisk och digital kompetensutveckling
●

●

●

●

Det ökade kravet på arbete med digitala verktyg i undervisning och examination har bidragit till
att fler lärare har fått upp ögonen för funktionalitet i de system som lärosätena har. Den digitala
kompetensen generellt och den pedagogiska digitala kompetensen specifikt har ökat drastiskt på
kort tid. Den mycket speciella situationen som har inneburit att det inte funnits något annat
alternativ än att lägga om undervisning och examination till att genomföras digital på distans har
gjort att det är just möjligheterna lärarna sökt då de inte har haft råd att fastna i eventuella
svårigheter.
De lärare som har gett uttryck för flest utmaningar i den uppkomna situationen med pandemin
är de som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av distansutbildning. Dessa lärare har upplevt
sig sakna antingen tillräcklig digital kompetens eller pedagogiska verktyg för undervisning och
examination på distans eller både ock.
En stor pedagogisk utmaning framöver, blir för lärare som saknar erfarenheten av
distansundervisning och examination att “tänka distans”. På flera lärosäten har det funnits delar
av verksamheten som inte velat eller inte ansett sig kunna förändra utbildningens form utan
istället sökt dispens för att få genomföra campusbaserad undervisning och examination.
Många har upptäckt att digitala miljöer och verktyg kan fungera väl, vilket för en del lärare
inneburit ett ”paradigmskifte”.
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●

●

Det är lätt att här glömma bort studenternas utveckling av digital kompetens. Utveckling av
digital kompetens som en generisk kompetens som är viktig i lärande för hållbar utveckling i all
utbildning. Vilka är morgondagens studenter och vad kommer de kräva? Hur påverkar det
behovet av pedagogisk digital kompetens hos framtidens lärare?
Fortsatt utveckling av digitala och blandade lärmiljöer för ökad kvalitet i undervisning och
lärande måste ske i samverkan mellan studenter och lärare.

Rättssäker examination
●
●

●

●

En utmaning under pandemin har varit att gå från campusförlagd examination till att genomföra
examinationer digitalt på distans.
Den kanske största utmaningen har gällt att många kurser fortfarande examineras med
traditionell salstentamen. Den här examinationsformen har visat sig vara mest sårbar och svårast
att hitta tillfredsställande lösningar på.
De pedagogiska möjligheterna att nu både behöva och ha möjlighet att utveckla och pröva nya
examinationsformer har bidragit till pedagogisk kreativitet och nya sätt att designa
examinationer och formulera uppgifter.
Många av de juridiska frågor som nu ställts på sin spets är inte nya, men omställningen i
pandemin har gjort att de aktualiserats och tvingats upp till diskussion. Det innebär en viktig
möjlighet att kunna ifrågasätta tidigare tolkningar kring lagar. Utifrån UKÄ:s rapport med
vägledning från 2020 ”Rättssäker examination” ges lärosätena stor frihet att besluta om och
utforma sina examinationer.

Samverkan, nätverkande och delningskultur
●
●
●

●

●

ITHU har generellt upplevt stor ödmjukhet till situationen och en vilja att stödja varandra, dela
erfarenheter och idéer.
Det har blivit synligt hur viktigt det är med samverkan och att främja delningskultur samt att det
går att skapa bra former för detta digitalt.
De gemensamma utmaningar lärosätena har bidragit till ett ökat behov och ökad användning av
möjligheten att som lärare dela och ta del av erfarenheter från andra lärosäten. Vi ser en ökad
delningskultur inom högre utbildning och ett ökat samtal mellan myndigheter med olika uppdrag
och ansvar i Sverige.
ITHU har kunnat bidra med samordning och ett nationellt forum i form av en Facebookgrupp som
fungerat som ett nav för interaktion mellan olika lärosäten, olika yrkeskategorier och olika
discipliner och ämnen. Detta forum har utgjort ett viktigt komplement till det stöd och den
support som högskolepedagogiska centrum vid lärosätena har erbjudit sina lärare.
Många av de juridiska frågor som nu ställts på sin spets är inte nya, men omställningen i
pandemin har gjort att de aktualiserats och tvingats upp till diskussion. Det innebär en viktig
möjlighet att kunna ifrågasätta tidigare tolkningar kring lagar och regelverk som ger
förutsättningar för högre utbildning. Samverkan erbjuder också en möjlighet att kunna föra de
här diskussionerna nationellt så att inte varje enskilt lärosäte där bl.a. datasäkerhetsgrupp, jurist
och högskoledirektör lämnas ensamma i tolkningar och praxis utifrån avgränsade perspektiv.

ITHU:s styrgrupp genom,
/Lars Uhlin, vice ordförande

1
2021-03-07

Facebookgruppen ”Digital omställning i högre utbildning NU”
– ett nationellt forum för stöd och erfarenhetsutbyte
Inledning
När det i mitten på mars blev uppenbart att alla universitet och högskolor akut skulle ställa om till
distansläge, insåg ITHUs styrgrupp snabbt behovet av nationell samverkan. Den 16 mars lanserades ett
nationellt forum för stöd i övergången till distansundervisning, Facebookgruppen ”Digital omställning i
högre utbildning NU”. Med hjälp av den sociala plattformen kunde lärare utbyta erfarenheter, ställa
frågor och få praktiska svar inom några minuter eller bara följa flödet av inlägg och kommentarer.
Det nationella forumet har kommit att utgöra ett viktigt stöd och givit möjlighet till erfarenhetsutbyte
mellan olika yrkeskategorier, discipliner och ämnen och att gemensamt bidra med ”lösningar” och
idéer utifrån olika perspektiv och kompetens. Forumet har varit ett viktigt komplement till det stöd
och den support som högskolepedagogiska centrum vid lärosätena har erbjudit sina lärare. Vi
uppfattar att det generellt har skapats en ökad delningskultur på olika nivåer, både inom och mellan
lärosäten och olika andra aktörer.
Gruppen har modererats av ITHU:s styrgruppsmedlemmar och några frivilliga ITHU medlemmar.
Aktiviteten i gruppen blev snabbt självgående/självmodererad med lite administrativa insatser i form
av viss övervakning och kategorisering av inlägg. En möjlig förklaring till att gruppen fungerat så väl är
sannolikt den stora variationen av olika yrkeskategorier, discipliner och ämnen och genom detta har
olika perspektiv synliggjorts och olika kompetenser utnyttjas. Exempelvis ser vi att bl.a. ITHU
medlemmars kunnande och kompetens kring pedagogiskt användande av digitala verktyg har utgjort
ett viktigt stöd och skapat ett ”djup” i olika diskussionstrådar.
Facebookgruppen har funnits i snart 1 år och vi ser inget tydligt tecken på avtagande aktivitet. Det
fortsätter att ansluta medlemmar och 12 februari 2021 var antalet medlemmar uppe i 3 940 varav ca 3
400 aktiva under den senaste månaden. Vi tror och hoppas att detta nationella forum kommer att leva
vidare i någon form då det till synes finns ett stort behov av kollegialt lärande över gränser. ITHU:s
styrgrupp kommer fortsatt att moderera och administrera gruppen och noga följa aktiviteten och
frågor som diskuteras.
Utifrån sammanställning av data från Facebookgruppen, presenteras nedan sammanfattande
beskrivningar och statistik rörande aktiviteten i gruppen och dess medlemmar.
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Tillflödet av medlemmar och aktivitetsnivå i gruppen
Behovet av stöd var tydligt när det strömmade till medlemmar, redan efter 2 dagar hade gruppen
drygt 900 medlemmar och efter en vecka över 2 100. I successivt avtagande takt tillkom nya
medlemmar under våren, men med generellt fortsatt hög andel aktiva medlemmar, dvs de som gör
inlägg, kommenterar, reagerar eller följer flödet. (figur 1)

Figur 1: Antal medlemmar som gått med (blå) och antal aktiva/dag (röd) under perioden 16 mars - 30 april.

Aktivitetsnivån var initialt väldigt hög, under de två första veckorna gjordes totalt 264 inlägg, 1 740
kommentarer och 7 186 reaktioner. Vi kan se att alla inlägg har fått kommentarer, vanligtvis 5-10 och
en del upp mot 30-50 kommentarer samt också en hel del delande av inlägg till andra FB
kanaler/grupper. Efter de första veckorna minskade aktivitetsnivån något, nedan visas aktiviteten
under perioden 16 mars – 30 april (figur 2)

Figur 2: Antal inlägg, kommentarer och reaktioner per dag under perioden 16 mars till 30 april.

Sedan start har antalet medlemmar har successivt ökat och andelen aktiva medlemmar har generellt
varit högt. (se figur 3). Den 12 februari 2021 var antalet medlemmar uppe i 3 940 varav ca 3 400 aktiva
under den senaste månaden. Totalt har det gjorts 835 inlägg, 5 586 kommentarer och 21 848
reaktioner sedan gruppen startade (se figur 4, aktivitet/dag), dessutom har många inlägg delats till
andra kanaler.
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Figur 3: Antal medlemmar och antal aktiva/dag under perioden 16 mars 2020 - 12 februari 2021

Figur 4: Antal inlägg (blå), kommenrater (röd) och reaktioner (grön) per dag under perioden 16 mars 2020 till 12 feb 2021.

Vilka har gått med i gruppen som medlemmar?
Majoriteten av medlemmarna kommer från de stora städerna, men över 100 städer är representerade
i gruppen. Det finns också medlemmar från Finland, Norge och Danmark samt 26 andra länder. Två
tredjedelar av gruppens medlemmar utgörs av kvinnor och det finns en stor spridning över
åldersgrupper (figur 5)

Figur 5: Fördelningen av medlemmar utifrån ålder och kön
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Vilka frågor och områden har diskuterats?
De flesta frågorna som ställdes initialt i gruppen handlade om användningen av e-mötessystem och
hur man kan engagera studenter att lära sig på distans. Andra vanliga ämnen som diskuterades var
säkerhetshantering, breakoutrooms och hur man presenterar via olika digitala verktyg med råd för
inspelning av föreläsningar. Under året har olika pedagogiska samtal ägt rum om frågor som hur man
kan underlätta grupparbete eller hantering av digitala examinationer. Länkar till forskningsartiklar och
till öppna webbinarier eller korta kurser delas också i Facebookgruppen.
Topp 10 ämnen:
● Zoom
● Pedagogiska frågor/tips/diskussion
● Digitala verktyg
● Inspelning
● Examination
● Seminarier/Webbinarier
● Öppna resurser (OER)
● Lärplattform
● Hälsa/arbetsmiljön
● Kollaborativt lärande

Hur har medlemsaktiviteten fördelats över veckans dagar och timmar?
Aktiviteten i gruppen var under den mest intensiva perioden mars-april 2020 fördelad över veckans
alla dagar. Störst aktivitet skedde torsdag till fredag, men det fanns stor aktivitet även övriga dagar
inklusive helger. Aktiviteten var utspridd under många av dygnets timmar, men stor del av aktiviteten
under en arbetsvecka skedde på kvällstid. I figur 6 visas en sammanställning av statistik över hur
aktiviteten fördelats över veckans dagar samt populära tider under dagarna under den mest intensiva
perioden 16 mars-30 april.
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Figur 6: Genomsnittlig aktivitet under veckans dagar samt genomsnittlig aktivitet vid olika tidpunkter under veckans olika
dagar under perioden 16 mars-30 april.

ITHU:s styrgrupp genom
/Lars Uhlin, vice ordförande
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Pandemin från ITHU:s medlemmars perspektiv

Metod
Enkätens frågor utformades i Google Formulär utifrån de frågor som UKÄ önskade hjälp med att
belysa och som hade skickats till ITHU:s styrgrupp:

1. Vilka
pedagogiska utmaningar och möjligheter har övergången till distansundervisning
inneburit?
2. Vilka tekniska utmaningar och möjligheter har övergången till distansundervisning inneburit?
3. Vilka av dessa förändringar tror ni kommer att vara bestående och vilka komma att
upphöra?
Ovanstående frågor skulle belysas utifrån en lägesbeskrivning utifrån fyra faser:
1. Läget strax före pandemin: beskriver hur läget var just innan pandemin bröt ut
2. Snabb omställning krävs: 12 mars 2020 går FHM ut med sina rekommendationer om social
distansering och hemarbete i så lång utsträckning som möjligt. Lärosätena fattar beslut om
att gå över till distansundervisning. Detta kan ha sett olika ut på de olika lärosätena. Vore
intressant att fånga det.
3. Våren 2020: Någon form av ”normalitet” skapas under resterande VT 2020. Folk börjar prata
om ”det nya normala”.
4. Hösten 2020: Campus öppnar igen i samband med HT 2020, men de lokala bestämmelserna
ser olika ut runt om i landet
Enkäten sammanställdes i Google Formulär 18–19 januari 2021. Det är alltid en risk med mycket
strukturerade frågor, som i den aktuella enkäten, att svarsalternativ som respondenterna vill
markera saknas. Det är svårt att täcka in varje möjligt alternativ för alla individer (Wärneryd, 1990).
Därför har Wärneruds rekommendationer följts och ett alternativ “Annat” har funnits till de flesta
frågor, där respondenterna har kunnat skriva ett eget svar.
Enkäten skickades ut till ITHU:s ca 300 medlemmar på morgonen den 20 januari via den e-postlista
som ITHU använder för att hålla kontakt med sina medlemmar. E-postlistan med ca 300 medlemmar
används t.ex. också för att bjuda in till nätverksträffar en gång i månaden och till webbinarier etc. Ett
drygt 60-tal svar kom in redan första dagen. Efter en påminnelse sista svarsdagen den 28 januari,
vilken också gick ut till samtliga på e-postlistan, var det 104 medlemmar som besvarade enkäten.
Detta innebär ca 30% svarsfrekvens. Enkäten besvarades helt anonymt och inga e-postadresser har
samlats in. Det har inte funnits någon kontroll över att inte samma person har svarat flera gånger,
men i analysen av svaren, kan man se att svaren har varierat och endast i ett fall finns det anledning
att tro att en respondent har svarat två gånger på enkäten, eftersom det i två fall förekommer öppna
svar som har varit identiska. I resultatredovisningen nedan, har några enstaka uppgifter tagits bort
från de öppna svaren, t.ex. lärosätets namn, för att skydda respondenternas identitet. Analysen har
varit inriktad mot deskriptiv analys.
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Resultat för respektive fråga

Figur 1. Fråga 1: Hur

bedömer du att läget var på ditt lärosäte före pandemin bröt ut? 104 svar. (N
 =
104). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104).
Kommentar: Diagrammet visar att knappt hälften av svaren anger att läget på lärosätet var lugnt
före pandemin bröt ut. I mindre omfattning pågick det arbete med att förbereda för att
campuskurser skulle gå över till distans och vissa campuskurser var redan omgjorda till
distanskurser. Det är dock viktigt att påpeka att det är enskilda individer som har svarat på frågan
och gjort en bedömning. Särskilt på större lärosäten kan det vara svårt att som enskild medarbetare
ha överblick över hela lärosätet.

Erfarenheter av distansutbildning sedan tidigare
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Figur 2: Fråga 2 a: Erfarenhet av distansutbildning innan pandemin bröt ut. (N = 104).

Kommentar: Det
här resultatet indikerar att ITHU:s medlemmar förmodligen i mycket högre grad
hade erfarenhet av distansundervisningen innan pandemin bröt ut jämfört med hur det ser ut
generellt på lärosätena. Hela 83% av de medlemmar i ITHU, som har besvarat enkäten, har
erfarenhet sedan tidigare av distansundervisning. Detta resultat är viktigt också för övriga resultat i
enkäten, för det är rimligt att anta att eftersom respondenterna, som besvarade enkäten i så hög
grad har erfarenhet av distansutbildning, är deras behov av teknisk support och stöd kanske mindre
och de kanske också har en mer positiv attityd till distansutbildning än de som aldrig har kommit i
kontakt med det tidigare.

Respondenternas erfarenheter av distansutbildning

Figur 3: fråga 2 b: Hur har du fått erfarenhet av distansutbildning? 85 svarande (Endast de som hade
svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga, en har inte svarat). (N = 85).

Kommentar: Det är ett intressant resultat att de, som har erfarenhet av distansutbildning, har en så
bred erfarenhet, dvs. att de har erfarenhet från både lärar- och studentperspektiv och många har
även teoretiska studier i distanspedagogik. Fyrtiotvå respondenter har erfarenhet både som
distanslärare och som distansstudent. Fjorton respondenter har både erfarenhet som distanslärare
och distansstudent samt har dessutom studerat distanspedagogik. Det är även en stor andel som har
arbetat med pedagogiskt och/eller tekniskt stöd. Det är till och med fler som har erfarenhet av
pedagogiskt stöd än tekniskt stöd till dem som undervisar på distans. Det här resultatet visar att
merparten av ITHU:s medlemmar, som har besvarat enkäten, har en bred erfarenhet av
distansutbildning från olika perspektiv. Detta har troligen underlättat omställningen för dessa
medarbetare och kanske har de också kunnat bidra med kunskap och erfarenhet till kollegor.
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Figur 4: fråga 2 c: Hur mycket erfarenhet av distansutbildning bedömer du att du har? 85 svar.
(Endast de som hade svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga, en har inte svarat). (N = 85).

Kommentar: I diagrammet syns att nästan hälften av dem, som har besvarat enkäten, bedömer att
de har mycket erfarenhet av distansutbildning. Även andelen som har ganska mycket erfarenhet är
stor. En mindre del, 20%, har begränsat med erfarenhet och endast en procent har lite erfarenhet.
Även resultatet för den här frågan visar att ITHU:s medlemmar troligtvis har mer eller mycket mer
erfarenhet än genomsnittet av medarbetarna på lärosätena. Om man jämför med resultatet på fråga
2 b, visar resultaten från båda frågorna att många av de medlemmar i ITHU, som har besvarat
enkäten, har både en kvantitativt stor erfarenhet och en erfarenhet från många olika perspektiv,
t.ex. lärar- och studentperspektiv, studier i distanspedagogik och att ha arbetat med pedagogiskt
och/eller tekniskt stöd till dem som undervisar på distans.

ITHU

Resultat från enkät om pandemin

Lena Dafgård

2020-03-01

  av 34

Sida 5

Figur 5: fråga 2 d: Hur är dina erfarenheter av distansutbildning generellt sett? 86 svar. (Endast de
som hade svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga). (N = 86).

Kommentar: Diagrammet
ovan visar att 82% har antingen ganska goda eller mycket goda
erfarenheter av distansutbildning. Detta är troligtvis också en högre andel jämfört med om enkäten
hade besvarats av lärosätenas medarbetare och inte bara av ITHU: medlemmar, som i tidigare frågor
visat sig ha både mycket erfarenhet och erfarenhet av distansutbildning från olika perspektiv. En
lägre andel, 14%, säger sig ha ganska dåliga erfarenheter och fem procent har dåliga erfarenheter.

Övergången till distansutbildning: Pedagogiska utmaningar
Snabb omställning: Den 12 mars gick FHM ut med rekommendationer om social distansering
och hemarbete i så stor utsträckning som möjligt. Lärosätena fattade beslut om att övergå
till distansutbildning. Det här avsnittet handlar om vilka pedagogiska utmaningar och
möjligheter övergången till distansutbildning har inneburit på ditt lärosäte.

Figur 6. Fråga 3: Vilka

alternativ beskriver bäst vad som hände med undervisningen på ditt lärosäte?
(Ange max tre alternativ). 104
respondenter har svarat. * betyder att respondenten har markerat

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 174).
Kommentar: I diagrammet ovanför syns det tydligt att FHM:s rekommendationer fick stort
genomslag och alternativet, att den teoretiska undervisningen gick över till campus, medan den
praktiska undervisningen till stora delar var kvar på campus, har fått 65%. Att alla kurser gick över till
distans har fått knappt 40% av markeringarna. Med tanke på att medlemmar i ITHU från 30
lärosäten har besvarat enkäten, kan detta ge översiktlig bild av läget. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att varje enskild medarbetare kan ha svårt att ha överblick över hela lärosätet, men vid
de flesta lärosäten har centrala direktiv gått, vilket minskar osäkerheten i resultatet. En del av svaren
som har avgivits under alternativet “Annat”, visar att det i första hand var praktiska moment och
professionsutbildningar som hade svårare att ställa om till distans. Eftersom flera alternativ har
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kunnat anges, sker en viss konkurrens mellan alternativen och en del respondenter kanske fyller i
flera alternativ som är liknande för att förstärka det de tycker är viktigt och andra kanske i stället
väljer att fylla helt olika alternativ för att deras svar ska spänna över flera områden. Dessa val, som
respondenterna gör, kan naturligtvis påverka resultatet.

Figur 7: Fråga 4: Vilket

alternativ beskriver bäst vad som hände med examinationerna på ditt
lärosäte? 104 svar. (N = 104).

Kommentar: Resultatet
visar att en mycket stor andel av examinationerna, 37%, anpassades för
distans och att de examinationer som inte anpassades direkt, till stor del anpassades i ett senare
skede, 21%. En ganska hög andel, 20%, har uppgivit att examinationerna i princip flyttades till
distans, men utan att förändra formerna. Sexton procent av svaren är “Annat” och i många fall har
respondenterna givit detaljerade kommentarer, som visar att det finns många variationer. Tre
procent av svaren gäller “Vet ej”, vilket tyder på att respondenterna inte har överblick över hur det
ser ut på lärosätet. Resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet, eftersom det inte är säkert
att enskilda medarbetare har överblick över hela lärosätet, men det är dock 30 lärosäten
representerade i svaren på enkäten.

ITHU

Resultat från enkät om pandemin

Lena Dafgård

2020-03-01

  av 34

Sida 7

Din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Figur 8: Fråga 5: Vilket

av följande alternativ beskriver bäst din roll/tjänstebeteckning? 104 svar. *
betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104).

Kommentar: Diagrammet
visar att närmare 40% av dem, som har besvarat enkäten av ITHU:s
medlemmar, är lärare. Drygt 20% är IKT-pedagoger/IT-pedagoger och andelen pedagogiska
utvecklare är något mindre, men ändå över 20%. Totalt är mer än 60% av respondenternas roller
inriktade mot pedagogik. Ingen av respondenterna har rollen/tjänstebeteckningen tekniker eller
medieproducent och bara en respondent är systemförvaltare.

Figur 9: Fråga 6: Vilka

är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 104 svar. * betyder att respondenten
har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104).
Kommentar: Resultatet visar att nästan 45% av respondenternas huvudsakliga arbetsuppgift var
egen undervisning. Närmare 20% arbetar fr.a. med att utveckla kollegors undervisning och nästan
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lika många med utvecklingsarbete. En liten andel, ca 9% arbetar med administration och support.
När man tittar på de öppna svar som de som har markerat “Annat” har skrivit, 11%, dominerar
inriktning mot pedagogik och undervisning.

Övergång till distansutbildning
Utifrån respondenternas svar på fråga 6, vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter var, har

respondenterna delats in i två grupper: undervisande
medarbetare och medarbetare som främst
arbetar med utveckling
och stöd till lärare.


Pedagogiska utmaningar
Svar från dem som främst arbetar med undervisning

Figur 10: Fråga 7 a: Vilka pedagogiska utmaningar tycker du har varit svårast? (Ange max tre
alternativ). Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen
arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat
”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 88).
Kommentar: Resultatet visar på ett antal svåra pedagogiska utmaningar. Den svåraste pedagogiska
utmaningen, som har fått nästan 40% av markeringarna, har varit att genomföra den praktiska
undervisningen på distans. Också att undervisa stora studentgrupper på distans och anpassa
examinationsformer till distans har varit en nästan lika stor pedagogisk utmaning. Trettio procent av
svaren gäller att anpassning av campuskurser till distans också är svår utmaning. Att ha
hybridundervisning, det vill säga att ha studenter både på distans och campus samtidigt samt att inte
kunna ha salstentamen på campus har också inneburit betydande pedagogiska utmaningar, vilket
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har fått nästan 20% av markeringarna för respektive alternativ. Det som har varit “lättast” har varit
att genomföra den teoretiska undervisningen på distans (11%).

Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd

Figur 11. Fråga 7 b: Vilka pedagogiska utmaningar tycker du har varit svårast? Sextio respondenter
har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och stöd
i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar.
(N = 143).
Kommentar: De två svåraste pedagogiska utmaningarna har varit att hjälpa lärare med frågor om
examination och hur examinationer ska kunna anpassas samt att genomföra den praktiska
undervisningen på distans, båda har fått knappt 50% av markeringarna. Även det femte mest

markerade alternativet “Att
hjälpa lärare som inte kan ha salstentamen på campus” behandlar just
utmaningar med tentamen och har fått många kryss, 33%. Lika många markeringar, 33%, har två
andra alternativ fått: “Att hjälpa lärare genomföra den praktiska undervisningen på distans” och “Att

hjälpa lärare med att ha studenter både på distans och på campus samtidigt”. “Att hjälpa lärare med
hur de ska kunna undervisa stora studentgrupper på distans” har också varit en relativt stor
utmaning, 18%. Det svarsalternativ som har fått minst markeringar är “Att hjälpa lärare genomföra
den teoretiska undervisningen på distans”. Sammanfattningsvis kan man konstatera att skiftet till
distansutbildning framför allt har inneburit utmaningar när det gäller examinationer, praktisk
undervisning, anpassning av campuskurser till distans samt att hybridundervisning, det vill säga att
studenter både är på distans och på campus samtidigt har också varit betydande pedagogiska
utmaningar.

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och
dem som främst arbetar med utveckling och stöd
I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet
benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats).
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Figur 12. Fråga 7 a + 7 b. Vilka pedagogiska utmaningar som har varit svårast enligt både lärare och
medarbetare som arbetar med utveckling och stöd. (Ange max tre alternativ).
Kommentar: Svaren för tre av alternativen kan tolkas som att det finns en överensstämmelse mellan
vilka pedagogiska utmaningar som lärare respektive medarbetare som arbetar med utveckling och
stöd har tyckt varit svårast. Det gäller praktiskt undervisning på distans, att anpassa campuskurser till
distans och att genomföra teoretisk undervisning på distans. Lärarna har dock i högre grad markerat
alternativet att undervisa stora grupper på distans än vad den andra gruppen har gjort. Medarbetare
som arbetar med utveckling och stöd har i högre grad än lärare ansett att det var en svår utmaning
att anpassa examinationsformer till distans, att ha hybridundervisning (dvs. studenter på distans och
på campus samtidigt) samt att inte få ha salstentamen på campus.
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Pedagogiska möjligheter
Svar från dem som främst arbetar med undervisning

Figur 13. Fråga 8 a: Vilka pedagogiska möjligheter tycker du är viktigast med övergången till
distansutbildning? (Ange max tre alternativ). Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har
angivit i att de huvudsakligen arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att
respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 123).
 lärar- och undervisningsperspektiv kan man se att de tre viktigaste pedagogiska
Kommentar: Ur
möjligheterna är: “Utveckling av användning av teknologier”, “Fler upptäcker att teknologierna kan
stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem” samt “Utveckling av undervisningen” med 50%
eller strax därunder för respektive alternativ. “Högre grad av flexibilitet för studenterna” är också en
viktig pedagogisk möjlighet, som har fått drygt 40% av markeringarna. Många har också svarat att
viktiga pedagogiska möjligheter är “Ökad kunskap om distansutbildning” och “Ökat intresse för
pedagogiska frågor”, 25–30%. Genom att man har undervisat på distans, har man också ökat sin
kunskap om distansutbildning. När man inte kan arbeta som man har gjort tidigare, måste man
pröva nya sätt, vilket troligtvis har ökat intresset för pedagogiska frågor. Resultatet visar också att
lärarna till viss del har omvärderat hur man använder tiden tillsammans med studenterna på ett
bättre sätt, 14% och även att 40% av svaren visar att studenterna får högre grad av flexibilitet. Fem
procent ser inga pedagogiska möjligheter alls. Bara tre egna svar har avgivits.
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Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd

Figur 14. Fråga 8 b: Vilka pedagogiska möjligheter är viktigast med övergången till
distansutbildning? Sextio respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de huvudsakligen
arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått frågan). * betyder att
respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar.

Kommentar: Det
alternativ som har fått i särklass flest svar, 85%: “Fler upptäcker att teknologier kan
stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem” visar på en pedagogisk utgångspunkt för
användning av teknologier. Många, 43–46%, har också markerat att “Utveckling av undervisning”
och “Ökat intresse för pedagogiska frågor” som de viktigaste pedagogiska möjligheterna med
övergången till distansundervisning. Att undervisa på distans kan vidga perspektiven och göra att
man kanske prövar andra metoder än dem man tidigare har använt, vilket också kan öka intresset
för pedagogiska frågor. Även det förhållande att man hamnar i en ny undervisningssituation, som
distansutbildning kan innebära, kan det resultera i att man ser ett behov av att reflektera över hur
man arbetar och om man kanske skulle kunna göra på ett annat sätt. “Ökad kunskap om
distansutbildning”, 35%, har ansetts vara en viktig pedagogisk möjlighet. Det finns tecken på att en
annan viktig pedagogisk möjlighet har varit en omprövning av hur lärare använder tiden tillsammans
med studenterna eftersom “Högre grad av flexibilitet för studenterna”, 39%, och “Bättre utnyttjande
av tiden då lärare och studenter är tillsammans”, 28%, har fått många markeringar. Även
“Förändrade examinationsformer”, 30%, och “Utveckling av användning av teknologier”, 20%, har
kryssats av ganska många. Man skulle kunna ha förväntat sig att alternativet “Användningen av
teknologier ökar” skulle ha fått många markeringar, men det är bara 12%. Man kan tolka det som att
det kanske inte är användningen av teknologier i sig som har ökat utan användningen av teknologier
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket är det mest markerade svaret med 85%. Det är i så fall en
mycket positiv utveckling. Det är ingen respondent som inte har sett pedagogiska möjligheter med
övergången till distansutbildning. Bara två egna svar har angivits.
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Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och
dem som främst arbetar med utveckling och stöd
I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet
benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats).

Figur 15. Fråga 8 a + 8 b: De viktigaste pedagogiska möjligheterna med övergången till
distansutbildning med övergången till distansutbildning? (Ange max tre alternativ).
Kommentar: Diagrammet visar att när det gäller fyra av alternativen, har lärare och medarbetare
som arbetar med utveckling och stöd ungefär samma uppfattning när det gäller pedagogiska
möjligheter. Detta gäller utveckling av undervisningen, att studenterna får högre grad av flexibilitet,
att lärarna får ökad kunskap om distansutbildning samt att användningen av teknologier ökar.
Däremot anser lärarna i mycket högre grad än den andra gruppen att en av de viktigaste
pedagogiska möjligheterna har varit utveckling av användningen av teknologier. Detta skulle kunna
bero på att de som arbetar främst med utveckling om stöd har en djupare kunskap om och ser större
möjligheter än lärarna beträffande hur mycket och på vilka sätt utvecklingen av användningen av
teknologier skulle kunna utvecklas. Medarbetare som arbetar med utveckling och stöd anser i
mycket högre grad än lärarna att fler ser att teknologier kan stödja pedagogiska idéer/lösa
pedagogiska problem. Lärarna anser i lägre grad att deras intresse för pedagogiska frågor har ökat
jämfört med medarbetare som arbetar med stöd och utveckling. Medarbetare som arbetar med
utveckling och stöd tycker i högre grad än lärarna att en av de viktigaste möjligheterna är att tiden
lärare och studenter tillbringar tillsammans utnyttjas bättre. Lärarna tycker i betydligt lägre grad än
medarbetare som arbetar med utveckling och stöd att en av de viktigaste möjligheterna har varit
förändrade examinationsformer. Endast några lärare anser att övergången till distansutbildning inte
har givit några pedagogiska möjligheter alls.
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Tekniska utmaningar
Svar från dem som främst arbetar med undervisning

Figur 16. Fråga 9 a: De största tekniska utmaningarna övergången till distansutbildning har
inneburit. Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de huvudsakligen
arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat
”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 112).
Kommentar: Resultatet visar att en hindrande faktor, vilken är en av de största utmaningarna som
övergången till distansutbildning har inneburit, är att de som arbetar främst med undervisning inte
har tid att lära sig ny teknologi, 48%. Två av de mest markerade alternativen beträffande tekniska
utmaningar, som har liknande, men inte samma innebörd, “Att hitta den mest lämpliga teknologin
för det jag vill göra pedagogiskt”, 52%, och “Att förstå hur jag ska använda teknologin på bästa sätt i
en viss undervisningssituation”, 34%. Detta visar att pedagogiken är utgångspunkt för användning av
teknologier. Samtidigt är det ganska många respondenter, 27%, som anser att det blir mer fokus på
teknologierna och mindre på pedagogiken. Detta är en risk som kan finnas, särskilt initialt, om man
ska använda ny teknologi och man därför behöver sätta sig in hur teknologin ska användas.
Sammantaget kan man dock tolka resultatet som att de flesta respondenter har svarat att
pedagogiken är utgångspunkt för användning av teknologier. Det är viktigt att notera att en av de
största tekniska utmaningar i övergången till distansutbildning är att de som framför allt arbetar med
undervisning inte får använda den teknologi som de behöver (problem med licenser etc.). Det är ju
ett allvarligt problem för undervisningens utveckling, studenters lärande och för lärarnas
arbetsmiljö. Trots att lärarna har försatts i en situation där de i huvudsak är hänvisade till att ställa
om till distansutbildning, så anser många att de inte har de tillgång till de teknologier de behöver för
att kunna göra detta. Drygt 20% har också angivit att en teknisk utmaning har varit att få tekniken att
fungera, samtidigt som det är bara 5% som markerat att det har varit en utmaning att får hjälp och
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support med den teknologi som lärarna vill använda och lika få har fyllt i att teknologierna inte är
tillräckligt användarvänliga. En tänkbar förklaring till att ganska många har ansett att det har varit en
utmaning att få tekniken att fungera, kan vara att de har bristfälliga kunskaper om teknologin,
eftersom 14% har markerat att de inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna. En mindre andel
har sett det som en teknisk utmaning att studenterna inte har tillgång till det som lärarna vill
använda. Intressant är att notera att ingen lärare har markerat alternativet “Att veta vilka knappar
och menyer jag ska trycka på”. Detta skulle kunna tolkas som att användningen av teknologier ses
mer i en pedagogisk kontext än rent handhavande och det kan också tolkas som att teknologierna,
som lärarna har använt, är användarvänliga.

Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd

Figur 17. Fråga 9 b: De största tekniska utmaningarna som övergången till distansutbildning har
inneburit. (Ange max tre alternativ). Femtiosju av 60 respondenter har svarat. (Endast de som har
angivit att de huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått
frågan). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 148).
Kommentar: Det svar som flest respondenter, som främst arbetar med utveckling och att ge stöd till
lärare, har svarat är att lärarna inte har tid att lära sig ny teknologi, 51%. Alternativ med drygt 30%
av markeringarna är “Att hjälpa lärarna att hitta den mest lämpliga teknologin för det lärarna vill
göra pedagogiskt”, 35%, “Att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna”, 32%, och “Att
hjälpa lärarna att hitta den mest lämpliga teknologin för det lärarna vill göra pedagogiskt”, 32%.
Detta innebär troligtvis att de som arbetar med utveckling och stöd till lärare anser att användningen
av teknologier från en pedagogisk utgångspunkt är en av de största utmaningarna. En annan viktig
teknisk utmaning är att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna, 32%. Att lärarna inte
får använda den teknologi som de behöver beroende på problem med licenser etc. är också en
nästan lika stor utmaning, 28%. Om lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologier, är det inte
så förvånande att alternativen “Att det blir mer fokus på teknologierna och mindre på pedagogiken”,
26%, och “Att hjälpa lärarna att få tekniken att fungera”, också har fått förhållandevis många
markeringar, 16%. Alternativ, som är mer inriktade mot utmaningar i form av handhavande har fått
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färre markeringar: “Att teknologierna inte är tillräckligt användarvänliga”, 11%, “Att ge hjälp och
support med den teknologi som lärarna vill använda”, 9%, och “Att lärarna inte vet vilka knappar och
menyer de ska trycka på”, 5%.

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och
dem som främst arbetar med utveckling och stöd
I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet
benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats).

Figur 18. Fråga 9 a + 9 b. De största tekniska utmaningarna som övergången till distansutbildning
har inneburit. (Ange max tre alternativ).
Kommentar: När det gäller frågan vilka de största tekniska utmaningarna har varit, är det stor
överensstämmelse mellan hur lärare och medarbetare som främst arbetar med utveckling och stöd
har svarat. Det finns dock större skillnader när det gäller två svarsalternativ. Lärarna har i högre
utsträckning än medarbetare som arbetar med utveckling och stöd ansett att hitta den mest
lämpliga teknologin för en viss undervisningssituation har varit en av de viktigaste tekniska
utmaningarna. Det är också en lägre andel lärare som har markerat att lärarna inte har tillräckliga
kunskap om teknologierna än medarbetare som arbeta med utveckling och stöd, som har markerat
det alternativet i högre grad.
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Tekniska möjligheter
Svar från dem som främst arbetar med undervisning

Figur 19. Fråga 10 a: Tekniska möjligheter med övergången till distansutbildning. (Ange max tre
alternativ). Fyrtiofyra
respondenter har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen

arbetar med undervisning

 i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat
”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 99).
Kommentar: Beträffande de tekniska möjligheter med övergången till distansutbildning som de, som
framför allt arbetar med undervisning, har sett är det två alternativ som dominerar. “Möjligheter till
kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra e-mötesverktyg” har fått
73% av markeringarna och “Jag har blivit duktigare på att använda teknologier” har fått 50%. Detta
visar att lärarna i stor utsträckning har fortsatt att träffa studenterna trots att de inte får ses på
campus. Det alternativ som lärarna har sett som den näst mest viktiga möjligheten visar på att en
betydande kompetensutveckling när det gäller användningen av teknologier har skett, 50%. Tidigare
har skriftlig kommunikation varit dominerande i distansutbildning, men resultatet i diagrammet visar
på det har skett en förändring till att kursträffar sker via Zoom eller andra mötesverktyg och även det
tredje viktigaste alternativet, “Användningen av media i undervisningen har ökat”, 27%, indikerar
också detta. En fjärde viktig teknisk möjlighet är att studenterna har ökat sin kompetens att använda
teknologier, 18%. En svårighet med distansutbildning är att skapa interaktionen mellan studenterna,
men diagrammet visar att övergången till distansutbildning har medfört den tekniska möjligheten
att: “Studenterna kan lättare samarbeta på distans”, 18%. Det är intressant att notera att det är få
lärare, som har markerat alternativet: “Jag har blivit “tvungen” att använda teknologier”, 9%, vilket
kan tolkas som att många har sett möjligheterna och varit öppna för dem.
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Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd

Figur 20. Fråga 10 b: Tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit. (Ange max
tre alternativ). Femtionio
av 60 respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de

huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått frågan). *
betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 172).

Kommentar: Resultatet
kan tolkas som att de alternativ som har funnits har täckt in de tekniska
möjligheter som övergången till distansutbildning har givit. Den mest markerade möjligheten är
“Möjligheten till kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra
e-mötesverktyg”, 66%. Andra möjligheter, som har fått ca 50% av markeringarna är att “Lärarna har
blivit duktigare på att använda teknologier”, 53% “Lärarnas intresse för att använda teknologier har
ökat”, 51%, och “Lärarna har blivit “tvungna” att använda teknologier”, 49%. Tidigare har skriftlig
kommunikation varit dominerande inom distansutbildning, men resultatet i diagrammet kan tolkas
som att en förändring har skett, efter som alternativet “Användning av media i undervisningen har
ökat”, 32%, och alternativet “Möjligheter till kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom
och/eller andra e-mötesverktyg”, hade 66%. Resultatet visar också att inte bara lärarnas kompetens
som har ökat när det gäller att använda teknologier, 53%, utan detta gäller också studenternas
kompetens, 15%, om än i mindre omfattning. Att få till stånd interaktion mellan studenter är en av
utmaningarna i distansutbildning, och det har också fått drygt 10%. Alternativet fler teknologier har
också erbjudits, har fått 12%, men det är alternativet med lägst procenttal.

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och
dem som främst arbetar med utveckling och stöd
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I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet
benämnd Utveckling & stöd) har svarat. (Svarsalternativen har förkortats).

Figur 21. Fråga 10 a + 10 b: Tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit.
(Ange max tre alternativ).
Kommentar: När det gäller vilka tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit,
är lärarna och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd ganska överens beträffande alla
svarsalternativ förutom när det gäller två alternativ. Medarbetare som arbetar med utveckling och
stöd anser i mycket högre grad än lärarna att lärarnas intresse för teknologier har ökat och också att
lärarna har blivit tvungna att använda teknologierna i undervisningen.
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Under våren 2020: “det nya normala”

Figur 22. Fråga 11: Vilket som bäst beskriver situationen på respondentens lärosäte. (Ange max tre
alternativ). Etthundrafyra
respondenter har svarat. * betyder att respondenten har markerat

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 149).

Kommentar: Det
i särklass mest markerade alternativet är “Zoom och/eller andra e-mötessystem
användes mer än innan omställningen, 87%. Två alternativ fick vardera ca 50% av svaren:
“Undervisningen utvecklades och anpassades mer till distans”,52% och “Antalet inspelade
föreläsningar ökade”, 49%. Resultatet av dessa tre alternativ visar att undervisningen påverkades i
hög grad av “det nya normala” under våren 2020. Det kan också tolkas som att när lärarna var mer
förberedda, så skedde också en större anpassning till distansutbildning. Många har också markerat
att examinationsformerna utvecklades och anpassades mer till distans, 34%. En annan förändring var
att lärplattformen användes mer än innan omställningen, 29%. Alternativet att undervisningen
fortsatte på samma sätt som tidigare, har bara fått 11%, vilket kan tolkas som att det skedde stora
förändringar under “det nya normala”. Det finns dock också en möjlighet att de som har markerat
detta svar har haft distanskurser tidigare också och då kanske det inte har skett så stora
förändringar. När det gäller studentaktiverande aktiviteter, har det förmodligen inte blivit någon
skillnad, för 1% är för liten skillnad för att det ska kunna visa på en förändring.
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Hösten 2020: En del lärosäten öppnade upp för campusundervisning – andra fortsatte på distans

Figur 23. Fråga 12: Beskrivning av situationen på respondentens lärosäte.  Etthundrafyra
respondenter har svarat. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar.
(N = 149).
Kommentar: Svaren på den här frågan kan tolkas som att läget varierade. Alternativet med högst
antal markeringar är “Nästan all undervisning var på distans, men särskilt utvalda moment kunde ske
på campus”, 69%, vilket tyder på att moment, som kanske var svårare att genomföra på distans,
kunde förläggas till campus. Det näst vanligaste alternativet var, “En del kurser gick campus och
andra på distans”, 26%. En del har också svarat att de började gå tillbaka till campus, men sedan fick
de ställa om till distans igen, 21%. Tio procent av svaren är för alterantivet att valet överlämnades till
studenterna – att de fick välja om de ville vara på distans eller campus. En mindre del har markerat
att alla kurser var på distans, 8%.

Figur 24. Fråga 13: Hur examinationerna genomfördes på respondentens lärosäte. Etthundrafyra
svar. (N = 104).
Kommentar: När det gäller hur examinationerna genomfördes på respondentens lärosäte, var det i
huvudsak två svar som har fått flest markeringar: “Att en del var på distans och andra på campus”,
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69%, och att “Alla examinationer var på campus”, 24%. Detta kan tyda på att det fortfarande fanns
svårigheter med att examinera på distans.

Figur 25. Fråga 14: Hur respondenterna tror att pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen.
Etthundrafyra svarande. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar.
(N = 104).
Kommentar: Resultatet visar att 17% av respondenterna inte känner till den nya DOS-lagen och det
vanligaste svaret beträffande om de tror att pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen,
27%, är att de inte vet om pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen. Det tyder nog också
på att den nya lagen inte har varit så känd bland respondenterna och framför allt kanske det inte har
varit så känt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilket arbete lärosätet bedriver för att uppfylla
lagen. Det är så liten skillnad mellan dem som har svarat att pandemin har försenat arbetet, 17%,
och de som har svarat att pandemin har påskyndat arbetet, 20%, så det går inte att avgöra om det är
någon skillnad. Man kan tänka sig att det har varit mycket annat som har fått fokus, vilket kan ha
försenat arbetet, samtidigt som det kan visa sig att anpassningar blir ännu viktigare när kurserna ska
gå på distans. En mindre andel har markerat att arbetet går enligt plan, 8%. Ganska många egna svar
har avgivits på denna fråga.
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Kvarstående förändringar när pandemin är över

Figur 26. Fråga 15: Vilka förändringar, som har skett under pandemin, kommer att bli kvar. (Ange
max tre alternativ). Etthundrafyra svarande. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och
skrivit ett eget svar. (N = 163).
Kommentar: Det är tydligt att respondenterna tror att många förändringar bli kvar när pandemin har
upphört. Många av respondenterna har på denna fråga inte begränsat sig till max tre alternativ, som
det står i instruktionerna utan markerat fler alternativ, ibland till och med samtliga alternativ. Det
alternativ som flest har markerat är “Mer flexibla undervisningsformer kommer att erbjudas”, 74%.
Nästan lika många tror också att fler medarbetare kommer att arbeta hemifrån, 64%. Många tror
också att betydelsen av medarbetarnas pedagogiska kompetens förstärks, 46%. Många har ju fått
prova på att använda teknologier de kanske inte använde förut och det kan ju vara anledningen till
alternativet “Attityder till användningen av teknologier har blivit mer positiva”, 39%. Drygt 30% har
markerat att fler distanskurser kommer att erbjudas. Respondenterna tror också att en annan
kvarstående förändring kan bli ett förändrat behov av undervisningslokaler, 29%. Lite förvånande är
att alternativen “Ökad medvetenhet om upphovsrätt och andra juridiska aspekter” samt “Frågor om
tillgänglighet” inte har markerats av så många. Det sistnämnda skulle kunna bero på att 17% svarade
att de inte kände till den nya lagen på fråga 14.
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Förändringar som upphör efter pandemin

Figur 27. Fråga 16: Vilka förändringar, som har skett under pandemin, som respondenten tror
kommer att upphöra. (Ange max tre alternativ). Etthundrafyra svaranden. * betyder att
respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 163).

Kommentar: Det
alternativ som har markerats mest är “Att lärare är mycket skeptiska till att
använda teknologier”, 39%. Sedan är det en ganska jämn fördelning över fyra alternativ: “Att ha
studenter både på distans och på campus samtidigt”, 23%, verkar vara något som respondenterna i
ganska hög grad tror kommer upphöra. Att studenterna har uppskattat så mycket att studera
hemifrån att de vill fortsätta med det, är det 22%, som tror att detta kommer att upphöra. Nästan
lika många har svarat att de inte vet, 21%. Det är också ganska många som tror att storföreläsningar
på distans kommer att upphöra efter pandemin, 18%. De nya förutsättningarna har visat att det går
att göra mycket på distans, t.ex. erbjuda inspelade föreläsningar och 16% av respondenterna tror att
krav på att studenternas närvaro under föreläsningar kommer att upphöra.
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Några bakgrundsfrågor om dig

Figur 28. Fråga 17: Vilket lärosäte respondenten arbetar på. Etthundrafyra svar. Fyra procent av
respondenterna arbetar inte på ett lärosäte. En har inte velat uppge lärosäte. (N = 104).
Kommentar: Diagrammet visar att svaren omfattar de flesta lärosäten i Sverige, 30 stycken. Flest
svar har inkommit från Göteborgs universitet, 16%, Högskolan Dalarna och Karolinska institutet har
6-7% av svaren och Linnéuniversitetet har 5%. Därefter varierar det med mellan 1 och 4% av svaren
från respektive lärosäte. Fem procent har uppgivit att de inte arbetar på ett lärosäte, men 95% av
svaren visar vilket lärosäte som respondenterna arbetar på.
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Figur 29. Fråga 18: Kön. Etthundrafyra svar. Sju procent vill inte uppge kön. (N = 104).
Kommentar: Den övervägande delen av dem som har svarat på enkäten av ITHU:s medlemmar är
kvinnor, nästan 2/3, 61%. Andelen män är 33%.

Figur 30. Fråga 19: Respondenternas ålder. Etthundrafyra svar. Fem procent vill inte uppge ålder. (N
= 104).
Kommentar: Resultatet visar att den övervägande delen av ITHU:s medlemmar, som har svarat på
enkäten, är antingen mellan 41–50 år eller 51–60 år, 34% för respektive ålderskategori. Ganska
många, 20% är 61–70 år.
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20. Öppna svar (om respondenten har något att tillägga)
(N = 16). Några svar har tagits bort eller förkortats för att skydda respondenternas identitet.
det är svårt att svara på enkäten, då man som lärare i princip bara har koll på sin institution. Man vet inte
vad eller hur alla på hela universitetet gör
Jag tror det är viktigt att uppmuntra fortsatt användning av digitalt stöd även efter att vi kan ha
campus-undervisning igen, så att inte lärdomar och (påtvingad) pedagogisk utveckling går om intet utan
istället kan bidra till att förbättra undervisningen även man inte längre MÅSTE använda digital teknik.
Verkar inte finnas nästan något om alla negativa effekter av distanläget
Första frågan var superkonstig. Eller tja, en del frågor var superkonstiga. Sen var det väl den 17 mars som
regeringen gick ut och sa att de förväntar sig att universitet och högskolor går över till
distansundervisning från och med 18e mars. Det var väl inte direkt så att universiteten fick välja själva vid
den tidpunkten (apropå textkommentar om 12 mars och att jobba hemma).
Teknikanvändandet i sig inte är det svåra. Mest utmanande är att kunna förändra rutiner och deras
pedagogiska vardag.
På grund av pandemin och den ökade arbetsbelastningen samt ingen stöttning av ledningen, har jag
avslutat min tjänst (svaret förkortat pga att respondenten inte ska kunna identifieras).
Saknade frågor om ökad stress, att lärare har fått lägga så mycket mer tid på att genomföra sitt arbete.
Liksom att det kollegiala utbutet varit på sparlåga vilket i sin tur skapat lärare som arbetar i isolerade öar
istället för arbetslag. Inga frågor om arbetsmiljöfrågor (bland annat ergonomi och ögonproblem)
zoomtrötthet. Inga frågor om hur man upplevt arbetsledning under corona.
Ibland var det svårt att fylla i för att man valt "möjligheter" i frågan. Men generellt tror jag att lärare och
studenter ser många fördelar med den flexibilitet som erbjuds. MEN studenter saknar den sociala
kontakten. Mellan föreläsningarna och i grupparbeten. Lärarna saknar att vara i samma rum som
studenterna. Förhoppningsvis kommer de goda beteendena och sätten att arbeta att behållas. Jag skulle
gärna se en lista på de goda förändringar som genomförts i lärarpraktiken som vi vill behålla. Samt en
lista på vad en inte vill behålla. På samma sätt skulle jag vilja se en lista på vad studenterna vill behålla
respektive inte behålla. Samt vad de ser som största fördelen med campusundervisning.
(Jag vill inte uppge lärosäte och har därför valt "arbetar inte på ett lärosäte")
Bra enkät frågor
Mycket som löstes ad hoc under pandemin behöver standardiseras. Tydligare supportfunktioner behövs
om den positiva utvecklingen ska fortsätta. Infrastrukturproblem måste lösas: än så länge tål lärare och
studenter t.ex. att det laggar då och då, men det är inte hållbart i längden. Utvecklingen ger goda
möjligheter till samarbete: varför ska alla göra sina egna lärobjekt?
Vi på biblioteket har få egna kurser. Oftast en del av andras kurser. Påverkar svaren jag avgett
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Blir ju knappast anonymt om jag talar om vad jag jobbar med och var + ålder
Hade varit intressant med några frågor kring medarbetares inställning och både initiala och bestående
motstånd till teknikanvändning. Den tar sig ofta starkt ideologiska uttryck (men handlar nog snarare om
upplevelsen av bristande förmåga).
Ett stort problem är att få tillgång till digitala verktyg, t ex mentimeter, padlet och liknande. Det verkar ta
tid att få fram avtal som uppfyller GDPR. Skulle detta kunna samordnas? Utvecklingen verkar gå åt hållet
att man använder kommersiella LMS där man t. ex. förlorar kontroll över var data lagras och över hur de
utvecklas. Det vore önskvärt om man prioriterade open source-projekt istället. De europeiska
universiteten borde samarbeta om detta. (Svaret har förkortats för att skydda respondentens identitet).
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Sammanfattning
Respondenternas bakgrund
Kön, ålder och lärosäte
En övervägande del är kvinnor, 61% jämfört med 33% män. Sju procent vill inte uppge kön.
Sextioåtta procent är mellan 41 och 60 år och 20% är 61–70 år. Fem procent vill inte uppge ålder.
Svaren har en spridning över de flesta lärosätena, 30 stycken. En respondent har inte velat fylla i
lärosäte och fyra % av respondenterna har uppgivit att de inte arbetar på något lärosäte.

Roll/tjänstebeteckning och huvudsakliga arbetsuppgifter
När det gäller respondenternas roll/tjänstebeteckning, är en övervägande del lärare, 40%. Ungefär
hälften så många är IKT-pedagoger/IT-pedagoger. Andelen pedagogiska utvecklare är något mindre,
men över 20%. Totalt är mer än 60% av respondenternas roller inriktade mot pedagogik. Ingen av
respondenterna har rollen/tjänstebeteckningen tekniker eller medieproducent och bara en
respondent är systemförvaltare.
Nästan 45% av respondenterna har uppgivit att deras huvudsakliga arbetsuppgift är egen
undervisning. Närmare 20% arbetar framför allt med att utveckla kollegors undervisning och nästan
lika många med utvecklingsarbete. En mindre andel arbetar med administration och support.

Erfarenhet av distansutbildning
En imponerande stor andel av respondenterna, 83%, hade erfarenhet av distansutbildning redan
innan pandemin bröt ut, medan endast 17% saknade erfarenhet. Detta resultat är troligtvis inte
representativt för medarbetarna på landets lärosäten utan indikerar att ITHU:s medlemmar har mer
erfarenhet av distansutbildning än vad medarbetare i högre utbildning generellt sett har.
De, som har uppgivit att de har erfarenhet av distansutbildning, har fått tre följdfrågor. Den första
frågan gäller hur de har fått erfarenhet av distansutbildning. Resultatet visar att respondenterna har
en bred erfarenhet med flera perspektiv på distansutbildning. De har erfarenhet från både lärar- och
studentperspektiv och många har även teoretiska studier i distanspedagogik. Många har också
erfarenhet från att arbeta med pedagogiskt stöd och/eller tekniskt stöd till dem som undervisar på
distans. Detta har troligen underlättar omställningen för dessa medarbetare och kanske har de också
kunnat bidra med kunskap och erfarenhet till kollegor.
Den andra frågan gäller hur mycket erfarenhet respondenterna bedömer att de har. Det är hela 79%,
som bedömer att de har antingen ganska stor erfarenhet eller mycket erfarenhet. En mindre andel,
20%, har begränsat med erfarenhet och endast en procent har lite erfarenhet. Detta resultat är
troligen också specifikt för ITHU:s medlemmar.
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Den tredje frågan gällde respondenternas erfarenheter av distansutbildning generellt sett. Åttiotvå
procent har svarat att deras erfarenheter är ganska goda eller mycket goda. Fjorton procent har
uppgivit att de är ganska dåliga och endast fem procent att de har dåliga erfarenheter.
Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att medlemmar i ITHU har en särskilt hög kompetens
och lång erfarenhet utifrån flera perspektiv när det gäller distansutbildning.

Läget strax före pandemin
Beträffande hur läget på lärosätet uppfattades innan pandemin bröt ut, visar resultatet att ITHU:s
medlemmar, som har besvarat enkäten, till största delen bedömer att läget på deras lärosäte var
lugnt och stabilt. Det är dock viktigt att påpeka att det är enskilda individer som har svarat på frågan
och gjort en bedömning. Särskilt på större lärosäten kan det vara svårt att som enskild medarbetare
ha överblick över hela lärosätet.

Övergången till distansutbildning

När det gäller vilket svarsalternativ som bäst beskriver vad som hände med undervisningen
 på
respondenternas lärosäten, visar resultatet att en övervägande del av svaren, 65%, visar att all
teoretisk undervisning övergick till distans medan praktisk undervisning var kvar på campus. Även ett
annat svarsalternativ “Alla kurser övergick till distans” har fått en stor andel markeringar, 40%. Med
tanke på att det är medlemmar i ITHU från 30 lärosäten som har besvarat enkäten, kan detta ge en
översiktlig bild av läget. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för enskilda
medarbetare att veta hur det ser ut på hela lärosätet. De flesta lärosäten har dock haft centrala
direktiv, vilket kan minska osäkerheten i resultatet. En del av svaren, som har avgivits under
alternativet “Annat”, visar att det i första hand var praktiska moment och professionsutbildningar
som hade svårare att ställa om till distans.

När det gäller vilket alternativ som bäst beskriver vad som hände med examinationerna
på

respondenternas lärosäten är det 37% av markeringarna för att examinationerna anpassades för
distans. Färre markeringar, 21%, finns för alternativet att ingenting hände först, men att
examinationsformerna sedan anpassades till distans. Nästan lika många, 20%, av markeringarna
visar att examinationerna i princip bara flyttades till distans utan att formerna förändrades.
Resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet, eftersom det inte är säkert att enskilda
medarbetare har överblick över hela lärosätet, men det är dock 30 lärosäten representerade i svaren
på enkäten.
När respondenterna får välja max tre alternativ, som till exempel i ovanstående två frågor, blir det
en konkurrens mellan alternativen och respondenter kan hantera denna konkurrens olika. En del
kanske fyller i flera liknande alternativ för att markera att detta var viktigast medan andra kanske
hellre väljer att fylla i alternativ som ligger långt från varandra för att täcka upp flera områden som
de tycker är viktigast.
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Viktigaste pedagogiska utmaningar
Utifrån respondenternas svar på fråga 6, vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter var, har

respondenterna delats in i två grupper: undervisande
medarbetare och medarbetare som främst
arbetar med utveckling
och stöd till lärare. När man jämför hur de olika grupperna har svarat på

frågan om vilka pedagogiska utmaningar, som har varit svårast, är det inte så stora skillnader, men
vissa skillnader kan framkommer dock.
Alternativet som har fått flest markeringar bland lärarna är att den svåraste utmaningen har varit att
genomföra den praktiska undervisningen på distans. Detta alternativ är det svar som har näst mest
markeringar bland dem som arbetar med utveckling och stöd. Dessa medarbetares mest markerade
alternativ är i stället att den största utmaningen har varit att hjälpa lärare med frågor om
examination och hur examinationer ska kunna anpassas. Lärarnas andra mest markerade alternativ
är utmaningen att undervisa stora grupper på distans, medan det är först på sjätte plats bland dem
som arbetar med utveckling och stöd. På tredje plats bland dem som arbetar med utveckling och
stöd finns alternativet att omvandla campuskurser till distanskurser, vilket är lärarnas fjärde mest
markerade alternativ. Att ha studenter både på distans och på campus (hybrid) är lärarnas femte
mest markerade alternativ, medan det är det fjärde mest markerade bland medarbetare som
arbetar med utveckling och support. De som arbetar med utveckling och support anser att det är en
mycket större utmaning att inte kunna ha salstentamen och att genomföra hybridundervisning än
vad lärarna tycker. Det är intressant att se att lärare och de som arbetar med utveckling och stöd har
delvis olika uppfattningar om vilka pedagogiska utmaningar som har varit svårast under pandemin.

Viktigaste pedagogiska möjligheter
De viktigaste pedagogiska möjligheter som lärarna har markerat är utveckling av användning av
teknologier, 50%, medan medarbetare som arbetar med utveckling och stöd bara har 20% av
markeringarna för detta alternativ. I stället är det alternativet att fler ser att teknologierna kan
stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem som har fått 85% av markeringarna från
medarbetare som arbetar med utveckling och stöd jämfört med 49% för lärarna. Dessa alternativ
ligger relativt nära varandra i betydelse. Medarbetare, som arbetar med utveckling och stöd hade
också i högre grad än lärarna markerat att lärarna fick ett ökat intresse för pedagogiska frågor, att
tiden då lärare och studenter var tillsammans utnyttjades bättre samt att examinationsformerna
ändrades.

Största tekniska utmaningarna
Både gruppen lärare och medarbetare som främst arbetar med utveckling och stöd var nästan helt
överens om att den största tekniska utmaningen var att lärare inte har tid att lära sig ny teknologi, ca
50% av svaren. Däremot hade fler lärare än medarbetare som arbetar med utveckling och stöd
angett att hitta den mest lämpliga teknologin var en av de största utmaningarna. Att förstå hur
teknologin ska kunna användas på bästa sätt hade både lärare och medarbetare som arbetar med
utveckling och stöd på tredje plats. Det var också fler medarbetare som arbetar utveckling och stöd
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än lärare som hade markerat att lärarna inte hade tillräckliga kunskap om teknologierna. Det är
troligt att de som arbetar med utveckling och stöd har mer kunskaper om teknologierna och då kan
de kanske lättare bedöma lärarnas kunskaper och vilka kunskaper de eventuellt saknar. Drygt 20% av
medarbetarna som arbetar med utveckling och stöd och nästan 30% av lärarna hade markerat att
lärarna inte fick använda den teknologi de behövde på grund av problem med licenser etc. Detta
innebär en svår situation för lärarna. Först ska de snabbt ställa om till distansutbildning, som ger helt
andra förutsättningar och villkor och sedan blir de begränsade i vilka teknologier de får använda när
de behöver andra teknologier för att undervisnings- och lärandesituationen har förändrats.

Viktigaste tekniska möjligheter
Både lärare och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd var i det närmaste överens om
att den viktigaste tekniska möjligheten som övergången till distansutbildning har givit var
möjligheter till kursträffar på distans trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra
e-mötesverktyg, ca 70%. Även när det gäller det alternativ som har fått näst mest markeringar,
“Lärare har blivit duktigare på att använda teknologier” har det markerats av nästan lika många
procent lärare som medarbetare som arbetar med utveckling och stöd, ca 50%. Däremot är det
stora skillnader mellan grupperna när det gäller att lärares intresse för teknologier har ökat och
lärare har blivit “tvungna” att använda teknologier. Medarbetare som arbetar med utveckling och
stöd har i mycket högre utsträckning, ca 40%, markerat dessa alternativ än lärare. Genom att
möjligheter till kursträffar på distans, t.ex. genom Zoom har fått så stor andel markeringar, ca 70%
och att ca 30% också har markerat att mer media används i undervisningen skulle detta kunna tolkas
som att den tidigare dominerande skriftliga kommunikationen i distansutbildningar inte har lika stort
fokus längre.

Under våren 2020: “det nya normala”
Flest respondenter har markerat att situationen på deras lärosäte beskrivs bäst med att Zoom
och/eller andra e-mötessystem användes mer än innan omställningen, 87%. När det gäller vilka
alternativ som har markerats för den här frågan, kan man tolka det som att det skedde en del arbete
med att utveckla undervisningen och examinationsformerna och anpassa dem mer till distans. En
sådan anpassning var att antalet inspelade föreläsningar ökade. Användningen av lärplattformen
ökade också. Det är få markeringar för alternativ som innebär att det inte skedde några förändringar.

Hösten 2020: En del lärosäten öppnade upp för campusundervisning – andra
fortsatte på distans
Undervisning och examination
Beträffande vilket som bäst beskriver hur undervisningssituationen såg ut på respondentens lärosäte
hösten 2020, visar de mest markerade alternativen att nästan all undervisning var på distans, men
att särskilt utvalda moment kunde ske på campus, 69%. En del kurser gick på campus och andra på
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distans, 26%, samt att det först skedde en återgång till campus, men att det sedan blev distans igen,
21%. Svaren skulle kunna tolkas som att det var en del variation beträffande vad som hände hösten
2020, men det viss finns en viss osäkerhet i resultatet, eftersom det kan vara svårt för en enskild
medarbetare att ha överblick över hur det ser ut på hela lärosätet, särskilt om det är stora lärosäten.
Även när det gäller examinationer, kan man se en liknande trend. Sextionio procent av
respondenterna har svarat att en del examinationer var på distans och andra på campus. En mindre
andel, 24%, har markerat att alla examinationer var på campus. Endast 2% har svarat att alla
examinationer var på distans. Detta kan tolkas som att examinationer är ett moment som man inte
så lätt flyttar till distans. Även när det gäller den här frågan, kan det finnas viss osäkerhet i resultatet,
eftersom det kan vara svårt som enskild medarbetare att ha överblick över hela lärosätet. Det är
dock bara 4%, som har angivit att de inte vet.

Ny lag om tillgänglighet, DOS-lagen
Det var förvånansvärt stor andel av respondenterna som inte kände till den nya DOS-lagen, 17%, och
det var också ganska många, 27%, som inte kände till hur lärosätets arbete med att anpassa
tillgängligheten fortskred. En tänkbar förklaring är att det har varit mycket annat som har fått fokus
under pandemin, vilket kan ha försenat arbetet, men samtidigt kan det visa sig att anpassningar blir
ännu viktigare när kurserna ska gå på distans.

Kvarstående förändringar när pandemin är över
På frågan vilka förändringar, som har skett under pandemin, som kommer att kvarstå när pandemin
har upphört, var det en stor spridning bland svaren och det verkar som om många respondenter har
haft svårt att begränsa sig till de tre svar som fanns i instruktionerna. Detta kan tolkas som att det
har skett många förändringar under pandemin och att respondenterna också tror att det är många
som kommer att vara bestående, även efter pandemin. Det svaret, som har fått flest markeringar är
att mer flexibla undervisningsformer kommer att erbjudas, 74%. Nästan lika många svar har också
markerats för att distansarbetet kommer att vara kvar, 64%. Betydelsen av medarbetarnas
pedagogiska digitala kompetens förstärks och många markeringar har också gjorts för alternativet
att attityder till användningen av teknologier har blivit mer positiva. Det som är lite förvånande är att
upphovsrättsliga frågor och juridiska samt frågor om tillgänglighet har båda fått under 10% av
markeringarna. Att frågor on tillgänglighet inte har markerats så mycket skulle kunna relateras till att
17% svarade att de inte kände till DOS-lagen och 27% inte heller visste hur lärosätets arbete med
tillgänglighetsanpassning fortskred.

Förändringar som upphör efter pandemin
Beträffande vad respondenterna trodde om förändringar som kommer att upphöra när pandemin är
över, visste en del inte och andra tyckte att frågan var svår att besvara eller förstod inte frågan. Det
alternativ som har fått flest markeringar, var att lärares skepticism till använda teknologier skulle
upphöra efter pandemin, 39%. Många trodde också att hybridundervisning, att ha studenter på
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distans och på campus samtidigt var något som skulle upphöra. Ungefär lika många hade markerat
att de inte tror att studenterna kommer att föredra att studera hemifrån.
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