Studentspegeln 2021
Studenters upplevelser av att studera under
coronapandemin

Studentspegeln 2021 – Studenters upplevelser av att studera under coronapandemin
Rapport 2021:37
Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2021
Författare: Stella Annani (projektledare), Ali Al-Soufi, Oskar Kindberg
Diarienummer: 51-00559-20
Universitetskanslersämbetet • Hammarbybacken 31 • Box 6024, 121 06 Johanneshov
tfn 08-563 085 00 • e-post registrator@uka.se • www.uka.se

Innehåll
Sammanfattning ........................................................................... 4
Inledning ...................................................................................... 6
Andel av undervisningen som ställts om till distansundervisning 11
Mängden lärarledd undervisning ................................................ 14
Studenternas upplevelse av undervisningen under pandemin.... 16
Studenternas inställning till distansundervisning ........................ 19
Studenternas deltagande i undervisningen under pandemin ...... 26
Omfattningen av praktiska undervisnings- och arbetsformer under
pandemin ................................................................................... 32
Kravnivå och examinationer ....................................................... 36
Tidsåtgång och frågan om försening .......................................... 42
Studentstöd ................................................................................ 46
Studenternas mående ................................................................ 49
Sammantaget om kvaliteten på utbildningen .............................. 55
Några jämförelser med Norge .................................................... 57
Avslutande diskussion................................................................ 61

3

UKÄ 2021: STUDENTENKÄT 2021

Sammanfattning
I den här enkätundersökningen är det studenternas studiesituation under
coronapandemin som är i fokus. Vilka effekter har pandemin haft på
studenternas studiemiljö och hälsa? Hur upplever studenterna att
kvaliteten på deras utbildning har påverkats? Detta är några av de frågor
som belyses i den här rapporten.
Enkätundersökningen är en del av Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s)
regeringsuppdrag om att följa upp konsekvenserna för högskolans
verksamhet av beslut och insatser som vidtagits med anledning av
coronaviruset. I uppdraget ingår att följa upp konsekvenserna av
övergången till distansundervisning inom högskolan.
Metoden liknar den som UKÄ och dess föregångare Högskoleverket
använt i sina studentspeglar, och precis som tidigare har en del av arbetet
skett i samarbete med Statistikmyndigheten SCB. Enkätens
svarsfrekvens är 35,4 procent. En viktig skillnad gentemot de tidigare
studentspeglarna är att den här enkätundersökningen har två
målpopulationer istället för en, eftersom vi tyckte att de även var viktigt
att inkludera nybörjarstudenter för att undersöka deras studiesituation
under pandemin och se om den skiljer sig från icke-nybörjares.
Fler än hälften av studenterna uppger att all deras undervisning ställts om
till distans. Nio av tio studenter har svarat att minst hälften av
undervisningen har ställts om till distans. Enkätsvaren tyder på att
nybörjare har haft en större andel av sin utbildning på distans än ickenybörjare. Det är stora skillnader mellan utbildningarna när det gäller hur
stor andel av undervisningen som ställts om till distans. Humaniora- och
teologistudenter samt samhällsvetarstudenter uppger i störst utsträckning
att all undervisning ställts om till distans.
En majoritet av studenterna uppger att lärarna har gjort bra arrangemang
för distansundervisningen och gett bra information om hur
undervisningen ska gå till. Studenterna uppger även att de uppmuntrats
att ge input för förbättringar av distansundervisningen. En majoritet av
studenterna har svarat att de fått det stöd de behövt av sina lärare för att
klara distansstudierna under pandemin. En majoritet uppger även att
mängden lärarledd undervisning har varit tillräcklig och flertalet har
svarat att de inte tror att de kommer bli försenade i sina studier.
Men ungefär en tredjedel av studenterna har svarat att lärarnas brist på
digital kompetens påverkat undervisningens kvalitet negativt. En stor
andel av studenterna har svarat att lärarna inte varit bra på att engagera
studenterna i diskussioner på distans och att undervisning på distans varit
mindre motiverande. En majoritet av studenterna har svarat att de ganska
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sällan, sällan eller aldrig spontant bidragit till diskussionen i
undervisningen under pandemin. En stor andel av studenterna har svarat
att de alltid eller ofta kommit oförberedda till undervisningen under
pandemin. Samtidigt uppger mer än en tredjedel av studenterna att
kravnivån varit för hög.
Sammantaget uppger ungefär en tredjedel av studenterna att de har blivit
mer positiva till distansundervisning under pandemin. Men en något
högre andel av studenterna uppger att de inte blivit det. En något högre
andel kvinnor än män har blivit mer positiva till distansundervisning.
Nybörjarstudenter har i större utsträckning än icke-nybörjare svarat att
de ofta upplevt att studierna ställer för höga krav, att studietakten är för
hög och att de haft problem med studierna på grund av bristande
förkunskaper.
När det gäller omfattningen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
eller praktik under pandemin har den minskat mycket inom vissa
utbildningsområden. Inom de konstnärliga utbildningarna har de
praktiska undervisnings- och arbetsformerna påverkats påtagligt.
Flertalet har upplevt mer stress eller oro på grund av pandemin. Det
gäller kvinnor i högre grad än män och nybörjare i något högre grad än
icke-nybörjare.
En jämförelse med en nationell norsk studentenkät, utförd av NOKUT
(UKÄ:s motsvarighet i Norge), visar att det finns stora likheter mellan
hur studenterna upplevt sina studier under coronapandemin i de båda
länderna.
Trots den stora omställningen som skett till distansundervisning under
pandemin, har flertalet studenter i enkätundersökningen gett sin
utbildning ett gott betyg – 77 procent av studenterna uppger att
utbildningens kvalitet sammantaget varit ganska bra eller mycket bra
under pandemin. Samtidigt är siffran lägre än i Studentspegeln 2016 där
91 procent av studenterna gav utbildningarna det sammanfattande
betyget bra eller mycket bra.
Mer information om undersökningen och studenternas svar på samtliga
frågor går att ladda ner från www.uka.se.
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Inledning
Coronapandemin har medfört stora påfrestningar och utmaningar för
såväl lärosätenas personal som för studenter och doktorander.
Omställningen till distansundervisning har påverkat villkoren för
undervisningens genomförande och medfört förändringar i studie- och
arbetsmiljön för studenter och doktorander samt lärare och annan
personal. I den här studien är det studenternas situation under pandemin
som är i fokus. Vilka effekter har coronapandemin haft på studenternas
studiemiljö och hälsa? Hur upplever studenterna att kvaliteten på deras
utbildning har påverkats? Detta är några av de frågor som belyses i den
här rapporten.
Den 15 mars 2020 utfärdade Folkhälsomyndigheten rekommendationer
om att undervisning på högskolenivå skulle genomföras på distans till
följd av coronapandemin. Samtliga högskolor och universitet
hörsammade rekommendationen, och den undervisning som tidigare
bedrivits på campus övergick till stor del till att ges på distans under
resterande delen av vårterminen samt höstterminen 2020 och
vårterminen 2021.
Enkätstudien är en del av det regeringsuppdrag om coronapandemin som
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under perioden 2 juli 2020 till
den 1 december 2022. I uppdraget ingår att följa upp konsekvenserna för
högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som
vidtagits på grund av det nya coronaviruset. Uppföljningen ska inkludera
effekterna av övergången till distansundervisning och de insatser som
har beslutats av regeringen i fråga om t.ex. högskolans utbyggnad. Syftet
är att kunna följa resultaten av insatserna och dra lärdom av effekterna på
högre utbildning och forskning på både kort och lång sikt. Uppföljningen
ska bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och
dimensionering. Regeringen anger också att uppdraget ska genomföras i
samråd med universitet och högskolor.
UKÄ och dess föregångare Högskoleverket (HSV) har tidigare gjort
enkäter riktade till studenter, så kallade studentspeglar. Dessa
genomfördes 2002, 2007 och 2016 1.
Studien är precis som tidigare studentspeglar ett komplement till UKÄ:s
kvalitetsutvärderingar, den officiella statistiken om högskolan,
uppföljningar och analyser samt de granskningar UKÄ gör av
studenternas rättssäkerhet. Tanken är också att resultaten ska kunna
användas i lärosätenas eget kvalitetsarbete.

1
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Studentspegeln 2016 publicerades 2017.

För att möjliggöra internationella jämförelser av hur studenter upplevt
övergången till distansundervisning under pandemin, har en del av
frågorna som ställts i enkäten hämtats från en enkät som tagits fram av
UKÄ:s norska motsvarighet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i
utdaningen), i samarbete med forskningsinstitutet NIFU (Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). I den enkäten
undersöks studenternas upplevelser av coronapandemin i Norge.

Studien och dess upplägg
Studentspegeln är en enkätundersökning som riktar sig till ett urval av
landets studenter. Syftet har varit att undersöka studenters upplevelser av
att studera under coronapandemin och om studenter som var nybörjare
på högskolan drabbades hårdare än de som redan var vana vid
högskolestudier och den akademiska miljön. Det är en nationell studie
bland landets studenter. Den utgår från studenternas perspektiv och tar
upp olika kvalitetsaspekter och förhållanden inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå vid svenska lärosäten.
Metoden i den här enkätundersökningen liknar i de flesta hänseenden
den som använts i de tidigare studentspeglar som UKÄ och HSV gjort.
En viktig skillnad är dock att den här undersökningen har två
målpopulationer. Nybörjarstudenter har inkluderats, vilket inte varit
fallet i tidigare studentspeglar 2.
Nedan beskrivs hur arbetet med enkäten har genomförts. Liksom för
tidigare studentspeglar har arbetet genomförts i samarbete med
Statistikmyndigheten SCB, som har stått för urval, utskick,
datainsamling och sammanställning samt viss bearbetning av data.

Enkätens utformning och datainsamling
Enkätundersökningen skickades ut den 30 mars 2021 och
materialinsamlingen avslutades den 20 maj samma år efter att två
påminnelser skickats ut.
Enkäten består av 22 frågor, av vilka flera innehåller delfrågor. Den sista
frågan är en öppen fråga som ger möjlighet att kommentera
undersökningen. Några av fritextsvaren är inlagda i rapporten som citat
för att illustrera resultaten av enkätundersökningen. Frågorna handlar om
mängden lärarledd undervisning, distansundervisning, studenternas
deltagande i undervisningen, tidsåtgång, examination, studentstöd, hälsa
och psykosociala förhållanden, studieförsening samt sammantagen
upplevd kvalitet.

2
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Se avsnittet Urval nedan.

Enkäten fanns tillgänglig både på svenska och på engelska. Studenterna
kunde välja om de ville besvara enkäten via webb eller som en
pappersenkät (endast på svenska).

Urval
Till skillnad från tidigare studentspeglar innehåller den här två
målpopulationer (de grupper av personer som undersökningen ska avse).
Den första målpopulationen består av studenter som hade minst tre
terminers studier bakom sig, räknat från och med höstterminen 2020.
Terminerna skulle vara vid samma lärosäte och studenterna skulle ha
tagit minst 22,5 högskolepoäng totalt vid samma lärosäte och minst 7,5
högskolepoäng under höstterminen 2020. Den andra målpopulationen
består av nybörjarstudenter (aldrig tidigare studerat vid
universitet/högskola) höstterminen 2020. De skulle ha tagit minst 7,5
högskolepoäng höstterminen 2020.
För båda målpopulationerna gäller att inresande studenter ingår.
Studenterna ska ha varit registrerade på helfart höstterminen 2020 och de
ska ha varit registrerade på minst 50 procent campuskurser höstterminen
2020, vårterminen 2020 och höstterminen 2019 (höstterminen 2020 för
nybörjarstudenter).
Ram för urvalet är Universitet- och högskoleregistret (höstterminen
2020). Antalet personer i urvalsramen var 154 071, varav 113 100
tillhörde gruppen med minst tre terminers studier och 40 971 var
nybörjarstudenter. Urvalsramen stratifieras med avseende på
utbildningsområde, kön och nybörjare/ej nybörjare i 44 strata i syfte att
möjliggöra jämförelser även på de minsta högskolorna och
ämnesområdena. Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet
slumpmässigt urval om 11 000 personer 3.
Förutom information som samlades in via frågeblanketten hämtades
bakgrundsdata om studenterna från SCB:s register över
totalbefolkningen och från utbildningsregistret.

Svarsandel och bortfall
Enkäten skickades till 10 997 studenter och totalt svarade 3 893
personer, vilket ger en svarsfrekvens på 35,4 procent 4.
Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeformuläret
inte besvarats, dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor i

3
Efter kontroll (Id-körning) av urvalet identifierades tre personer som övertäckning varför den
slutliga urvalsstorleken blev 10 997 personer, varav 9 998 tillhörde gruppen med minst terminers
studier och 999 var nybörjarstudenter.
4
Svarsfrekvensen är därmed något högre än i Studentspegeln 2016, som hade en svarsfrekvens på
34 procent, men betydligt lägre än i de tidigare studentspeglarna som hade en svarsfrekvens på 67
respektive 57 procent.
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frågeformuläret lämnats obesvarade. Det partiella bortfallet i
enkätundersökningen varierar mellan 0 och 1,2 procent för de flesta av
frågorna. Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är
känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att
instruktionerna vid så kallade filterfrågor misstolkas. Objektsbortfallet i
undersökningen uppgår till 64,6 procent. För att hantera den
snedfördelning som bortfallet kan leda till har UKÄ med hjälp av SCB
gjort en bortfallsanalys och viktat värdena. Bortfallsanalysen och
viktningen beskrivs grundligare i den tekniska rapport och
kalibreringsrapport som ligger på www.uka.se.

Resultatredovisning
Undersökningen har en godtagbar svarsfrekvens. UKÄ bedömer att
resultaten ger en god bild av studenternas situation under
coronapandemin. I rapporten redovisas de viktade svaren från de 3 893
personer som besvarade enkäten.
Liksom i tidigare studentspeglar har utbildningarna delats in i följande
utbildningsområden:
•

Civilingenjörsutbildning

•

Humaniora och teologi

•

Högskoleingenjörer och annan teknisk utbildning

•

Konstnärliga utbildningar

•

Läkare, tandläkare och apotekare

•

Lärarutbildning

•

Naturvetenskap, matematik och datautbildningar

•

Samhällsvetenskap och juridik

•

SLU-utbildningar 5

•

Vård- och receptarieutbildning

•

Övriga utbildningar

Resultatet för varje enskild fråga redovisas först totalt och därefter, i de
fall det varit relevant, uppdelat på kön, på nybörjare och icke-nybörjare
samt på utbildningsområde. På grund av materialets omfattning har vi
valt att inte redovisa samtliga delfrågor. Studenternas svar på samtliga

5
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Utbildningar som ges vid Sveriges lantbruksuniversitet.

frågor, inklusive konfidensintervall, redovisas i en tabellbilaga på UKÄ:s
webbplats.
I Studentspegeln 2016 gjordes inga jämförelser med tidigare
studentspeglar på grund av den låga svarsfrekvensen, som gjorde
jämförelser osäkra. Vi har valt att hålla resultatredovisningen ren från
jämförelser med andra studier, men i de två sista kapitlen i rapporten
görs vissa jämförelser. Först i ett kapitel som jämför några av resultaten i
den här enkäten med dem i den norska nationella
studentenkätundersökningen från NOKUT. I det avslutande kapitlet
”Diskussion och slutsatser” görs vissa jämförelser med andra rapporter,
bland annat med Studentspegeln 2016.

Kvalitetssäkring och förankring
Studentenkäten har kvalitetssäkrats och förankrats i flera grupper internt
på myndigheten. I samband med framtagandet av frågor hade
projektgruppen även ett möte med representanter från Sveriges förenade
studentkårer (SFS) som fick läsa ett utkast av enkätfrågorna och komma
med synpunkter. Projektgruppen har även informerat om arbetet och fått
synpunkter från UKÄ:s två referensgrupper för nationellt
kvalitetssäkringssystem, med representanter från lärosäten, studenter,
doktorander och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF),
Vetenskapsrådet samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Innan
enkäten gick ut, bearbetades frågorna av mätteknisk expert på
Statistikmyndigheten SCB. Som nämnts ovan står SCB för de statistiska
beräkningarna och kvalitetssäkringen av enkäten.
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Andel av undervisningen
som ställts om till
distansundervisning
Några viktiga resultat:
 Fler än hälften av studenterna uppger att all deras undervisning
ställts om till distans. Nio av tio studenter har svarat att minst
hälften av undervisningen har ställts om till distans.
 Nybörjare uppger i större utsträckning att all deras undervisning
givits på distans jämfört med icke-nybörjare.
 Det är stora skillnader mellan utbildningarna när det gäller hur
stor andel av undervisningen som ställts om till distans.
Humaniora- och teologistudenter samt samhällsvetarstudenter
uppger i störst utsträckning att all undervisning ställts om till
distans. De studenter som i störst utsträckning svarat att mindre
än hälften av undervisningen ställts om till distans är studenter
på konstnärliga utbildningar, respektive läkar-, tandläkar- eller
apotekarutbildningar.

En betydande del av undervisningen har ställts om
till distans
Att stora delar av undervisningen vid landets universitet och högskolor
har ställts om till distans under pandemin är välkänt. Men hur stor del
handlar det om och har det sett olika ut för olika slags utbildningar? I
enkäten ställde UKÄ en fråga om hur stor del av undervisningen som
hade ställts om till distansundervisning.
Av enkätsvaren framgår att alla studenter har sett en betydande del av
undervisningen ställas om till olika distansformer. En majoritet (63
procent) har svarat att all deras undervisning ställts om till distans medan
ungefär en tredjedel (30 procent) har svarat att hälften eller mer av
undervisningen ställts om. Betydligt färre (8 procent) har svarat att
mindre än hälften av undervisningen ställdes om till distans.
Nybörjarstudenter har i större utsträckning än icke-nybörjare svarat att
de fått all sin undervisning omställd till distansundervisning under
pandemin. Av nybörjarstudenterna är det 70 procent som uppger att all
deras undervisning varit på distans, jämfört med 60 procent av ickenybörjarna.
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Figur 1. Sammantaget, hur stor del av din undervisning har ställts om till
distansundervisning? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Figur 2. Sammantaget, hur stor del av din undervisning har ställts om till
distansundervisning? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Det finns vissa skillnader mellan de olika utbildningarna när det gäller
hur stor andel av undervisningen som ställts om till distans. De studenter
som i högst grad (omkring 75 procent) svarat att de fått all sin
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undervisning omställd till distans studerar humaniora och teologi eller
samhällsvetenskap.
Av de studenter som läser till läkare, tandläkare och apotekare uppger en
betydligt mindre andel (14 procent) att de fått all sin undervisning
omställd till distans. Det är också en liten andel (21 procent) av
studenterna på konstnärliga utbildningar som uppger att de fått all
undervisning omställd till distans.
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Mängden lärarledd
undervisning
Några viktiga resultat:
 En majoritet av studenterna upplever ingen väsentlig förändring
av mängden lärarledd undervisning. Men ungefär en tredjedel
uppger att mängden minskat något under pandemin.
 De utbildningsområden där studenterna i störst utsträckning
svarat att den lärarledda undervisningen minskat är
civilingenjörsutbildningar och konstnärliga utbildningar.
 En majoritet av studenterna uppger att mängden lärarledd
undervisning varit tillräcklig.
 Män är något nöjdare än kvinnor med mängden lärarledd
undervisning.

Mängden lärarledd undervisning ungefär
densamma som före pandemin
Vilka konsekvenser har det fått för mängden lärarledd undervisning att
en stor del av undervisningen ställts om till distansundervisning? Till de
studenter som påbörjade sina studier före höstterminen 2020 ställde
UKÄ en fråga om hur mycket lärarledd tid de fått under pandemin
jämfört med före.
Omkring hälften (52 procent) av studenterna uppger att mängden
lärarledd undervisning varit ungefär densamma som före pandemin 6.
Ungefär en tredjedel av studenterna (34 procent) uppger att mängden
lärarledd undervisning minskat något, medan 10 procent svarar att den
varit mycket mindre än före pandemin. Sammantaget kan man alltså
konstatera att mängden lärarledd undervisning för de flesta studenter
verkar ha varit i stort sett oförändrad eller något mindre jämfört med före
pandemin.
Även här går det att se skillnader mellan olika utbildningsområden. De
utbildningsområden där studenterna i högst grad (51 procent) svarat att
mängden lärarledd undervisning minskat något eller mycket är
civilingenjörsutbildning och konstnärlig utbildning. De

6

Svaren överensstämmer med resultaten i rapporten Planering och genomförande av undervisning i

en pandemi – En fallstudie av tio kurser på grundnivå (UKÄ Rapport 2021:33, sid 4), som visar att
den lärarledda tiden på de undersökta kurserna sammantaget inte förändrats påtagligt.
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utbildningsområden där studenterna i störst utsträckning (6 procent)
svarat att de fått något eller mycket mer lärarledd undervisning är
studenter som läser till högskoleingenjör eller annan teknisk utbildning
samt övriga utbildningar.
Figur 3. Sammantaget, hur mycket lärarledd undervisning har du fått under
pandemin jämfört med före (oavsett om undervisningen var på distans, i realtid eller
inte)? Andel (procent) av antalet svarande studenter (icke-nybörjare).

Studenterna inom humaniora och teologi är de som i störst utsträckning
(64 procent) svarat att mängden lärarledd undervisning varit ungefär
densamma som före pandemin, följt av studenter vid lärarutbildningarna
(58 procent).

De flesta tycker mängden lärarledd undervisning
varit tillräcklig
UKÄ ställde en fråga till samtliga studenter om huruvida de ansåg att
mängden lärarledd undervisning varit tillräcklig under pandemin. En
majoritet av studenterna (65 procent) svarade att de tycker att mängden
lärarledd undervisning under pandemin varit tillräcklig, medan ungefär
en tredjedel (35 procent) svarade att de inte tycker det.
Män svarade i något högre utsträckning (68 procent) än kvinnor (63
procent) att mängden lärarledd tid varit tillräcklig.

Citat om övergången till distansstudier
”Svårigheterna var som störst när allt skulle ställas om från det
fysiska till digital undervisning. Då ställdes nästan all
undervisning in, även seminarier osv. När väl allting
stabiliserades blev det bättre, men man saknar verkligen den
fysiska undervisningen på campus. Att få komma tillbaka längtar
man till!”
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Studenternas upplevelse av
undervisningen under
pandemin
Några viktiga resultat:
 En majoritet av studenterna uppger att lärarna har gjort bra
arrangemang för distansundervisningen och gett bra information
om hur undervisningen ska gå till. Studenterna uppger även att
de uppmuntrats att ge input för förbättringar av
distansundervisningen.
 En majoritet av studenterna har svarat att de fått det stöd de
behövt av sina lärare för att klara distansstudierna under
pandemin.
 Ungefär en tredjedel av studenterna har svarat att lärarnas brist
på digital kompetens påverkat undervisningens kvalitet negativt.
 En stor andel av studenterna har svarat att lärarna inte varit bra
på att engagera studenterna i diskussioner på distans.

Studenterna har överlag uppskattat lärarnas
insatser
Vad tycker då studenterna om lärarnas insatser under pandemin? Har
lärarna gjort bra arrangemang för distansundervisningen, gett bra
information och uppmuntrat studenterna att ge input för förbättringar av
distansundervisningen? UKÄ har ställt flera olika frågor om
undervisningen under pandemin.
Drygt hälften av studenterna (57 procent) har svarat att de instämmer
helt eller till stor del i påståendet att lärarna har gjort bra arrangemang
för distansundervisningen. Omkring en tredjedel (30 procent) instämmer
till viss del i påståendet, medan 13 procent instämmer till liten del eller
inte alls.
Kvinnor är något mer positiva än män – 60 procent av kvinnorna jämfört
med 54 procent av männen instämmer helt eller till stor del i påståendet
att lärarna har gjort bra arrangemang för distansundervisningen.
Samtidigt har 16 procent av männen jämfört med 10 procent av
kvinnorna svarat att de bara instämmer till liten del eller inte alls.
Nybörjarstudenterna är mer positiva till lärarnas arrangemang för
distansundervisningen än icke-nybörjarna. Bland nybörjarna har 62
16
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procent svarat att de instämmer helt eller till stor del med påståendet
medan 56 procent av icke-nybörjarna har svarat detsamma. Det är ingen
klar skillnad mellan hur stor andel av de två grupperna som angett
svarsalternativet till viss del. 9 procent av nybörjarna och 15 procent av
icke-nybörjarna instämmer till liten del eller inte alls.

Citat om lärarnas insatser
”Hur nöjd jag varit med undervisningen har helt berott på vilken
lärare jag haft. Precis som det också är vid vanlig fysisk
undervisning på skolan. Lärare som verkligen gått in helhjärtat för
att göra distansundervisningen stimulerande är också de som gjort
att undervisningen levererat kvalitet.”
Vi ställde också en fråga om lärarna gett studenterna bra information om
hur undervisningen ska gå till. Ungefär hälften av studenterna (52
procent) svarade att de instämmer helt eller till stor del i påståendet.
Samtidigt instämmer 26 procent till viss del och 21 procent till liten del
eller inte alls i påståendet.
Figur 4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om undervisningen under
pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Har lärarna uppmuntrat studenterna att ge input för förbättringar av
distansundervisningen? Ja, det tycker ungefär hälften av studenterna (48
procent) som svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet
att lärarna uppmuntrat studenterna att ge input för förbättringar i
distansundervisningen. Ungefär en fjärdedel (24 procent) instämmer till
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viss del i påståendet och 27 procent av studenterna har svarat att de
instämmer till liten del eller inte alls.
Mer blandade är svaren när det kommer till frågan om huruvida brister i
lärarnas digitala kompetens har påverkat undervisningens kvalitet
negativt. Ungefär en tredjedel (31 procent) har svarat att de instämmer
helt eller till stor del och 27 procent har svarat att de instämmer till viss
del, medan 41 procent har svarat att de instämmer till liten del eller inte
alls i påståendet.
Figur 5. Sammantaget, i vilken utsträckning har dina lärare/handledare gett dig det
stöd du behövt för att klara distansstudier under pandemin? Andel (procent) av
antalet svarande studenter.

Vi ställde även en summerande fråga om i vilken utsträckning som lärare
och handledare sammantaget hade givit det stöd som behövts för att
klara distansstudierna under pandemin. En tydlig majoritet (61 procent)
av studenterna svarade att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning
fått det stöd de behövt för att klara distansstudierna under pandemin.
Samtidigt svarade en dryg tredjedel (36 procent) att de i ganska låg eller
mycket låg utsträckning fått det.

Lärarna kan göra mer för att engagera studenterna i
diskussioner på distans
Även om svaren överlag visar att studenterna uppskattat lärarnas insatser
under pandemin, finns det utvecklingsområden. UKÄ ställde en fråga om
lärarna varit bra på att engagera studenterna i diskussioner på distans och
här är svaren mer negativa. Betydligt fler (42 procent) instämmer till
liten del eller inte alls i påståendet att lärarna varit bra på att engagera
studenterna i diskussioner på distans, än de som valde att svara att de
instämmer helt eller till stor del i påståendet (27 procent). En knapp
tredjedel (30 procent) svarar att de instämmer till viss del.
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Studenternas inställning till
distansundervisning
Några viktiga resultat:
 Ungefär en tredjedel av studenterna uppger att de blivit mer
positiva till distansundervisning under pandemin. Men en något
högre andel av studenterna svarar att de inte blivit det.
 Kvinnor har i större utsträckning än män svarat att de blivit mer
positiva till distansundervisning under pandemin.
 Störst andel av de som svarat att de blivit mer positiva till
distansundervisning under pandemin återfinns bland de som
studerar samhällsvetenskap. Störst andel av de som svarat att de
inte blivit det återfinns bland de som studerar en konstnärlig
utbildning.
 Störst skillnad mellan mäns och kvinnors inställning till
distansundervisning hittar man inom SLU- och lärarutbildningar.
Minst skillnad återfinns inom samhällsvetenskap.

Studenternas erfarenheter av distansundervisning
skiljer sig åt
Att på kort tid ställa om undervisningen till distansundervisning har
inneburit svårigheter och många gånger en ökad arbetsbörda för lärarna.
Detsamma kan antas gälla för studenterna. UKÄ har därför i enkäten
ställt flera olika frågor som handlar om studenternas inställning till
distansundervisning.
En första fråga handlade om huruvida situationen under pandemin gjort
studenterna mer positiva till distansundervisning. Den bild som
framträder av enkätsvaren är något splittrad. Ungefär en tredjedel av
studenterna (35 procent) svarar att de instämmer helt eller till stor del i
påståendet om att situationen under pandemin har gjort dem mer positiva
till distansundervisning. 24 procent instämmer till viss del i påståendet,
medan 41 procent svarat att de instämmer till liten del eller inte alls.
Det finns vissa skillnader mellan hur män och kvinnor svarat. Kvinnor
har i högre grad (37 procent) än män (31 procent) svarat att de
instämmer helt eller till stor del i påståendet om att situationen under
pandemin har gjort dem mer positiva till distansundervisning. Det är
ingen klar skillnad mellan hur stor andel av männen och kvinnorna som
svarat att de instämmer till viss del. Däremot är det en högre andel män,
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(46 procent) än kvinnor (39 procent) som svarat att de instämmer till
liten del eller inte alls i påståendet.
Figur 6. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Situationen under
pandemin har gjort mig mer positiv till distansundervisning. Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

Studenterna på de olika utbildningarna har en snarlik inställning till
påståendet om huruvida situationen under pandemin gjort dem mer
positiva till distansundervisning. Mest positiva till distansundervisning
har studenter inom samhällsvetenskapliga utbildningar blivit, där 38
procent instämmer helt eller till stor del i påståendet, samt studenter
inom vård- och receptarieutbildningar och övriga utbildningar, där 37
procent vardera instämmer helt eller till stor del. Mest negativa till
distansundervisning är studenter inom konstnärliga utbildningar, där 38
procent svarat att de inte instämmer alls i påståendet.
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Figur 7. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Situationen under
pandemin har gjort mig mer positiv till distansundervisning. Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

Intressant att notera är att det inom vissa utbildningsområden är stora
skillnader mellan hur kvinnor och män har svarat när det gäller om
situationen under pandemin gjort dem mer positiva till
distansundervisning. Störst skillnader mellan hur kvinnor och män svarat
är det bland studenterna som studerar en SLU-utbildning eller en
lärarutbildning. På utbildningar vid SLU har 36 procent av kvinnorna
och 21 procent av männen svarat att de instämmer helt eller till stor del i
påståendet, medan det inom lärarutbildningar är 37 procent av kvinnorna
och 23 procent av männen som svarat så. Inom samhällsvetenskap är det
ingen skillnad mellan hur kvinnor och män besvarat frågan.
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Figur 8. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Situationen under
pandemin har gjort mig mer positiv till distansundervisning. Andel (procent) av antalet
svarande studenter.
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Fysiska möten absolut nödvändiga för lärande
anser många
En närliggande fråga är den om de fysiska mötenas betydelse för
lärande. UKÄ frågade om situationen under pandemin visat att fysiska
möten är absolut nödvändiga för lärande. Den bild som framträder liknar
den om inställningen till distansundervisning. Av studenterna som
besvarat enkäten har 42 procent svarat att de instämmer helt eller till stor
del i påståendet om att situationen under pandemin visat att fysiska
möten är absolut nödvändiga för lärande. 22 procent har svarat att de
instämmer till viss del i påståendet medan drygt en tredjedel (35 procent)
svarat att de instämmer till liten del eller inte alls.

Citat om distansstudier
”Jag tror det är lättare för oss som har studerat länge än för de
som är nya på universitetet. Vi i vår kurs har under tidigare år
hunnit lära känna varandra och är vana vid universitetsstudier,
och påverkas nog därför mindre av distansundervisning.”
Nybörjarstudenterna har i något högre grad än icke-nybörjarna svarat att
fysiska möten är absolut nödvändiga för lärande. Nästan hälften (47
procent) av nybörjarna instämmer helt eller till stor del i påståendet,
jämfört med 40 procent av icke-nybörjarna. Nybörjarna har emellertid i
något lägre grad svarat att de instämmer till viss del, 19 procent, jämfört
med 23 procent för icke-nybörjarna. Det finns ingen klar skillnad när det
gäller hur stor andel av nybörjarna respektive icke-nybörjarna som svarat
att de instämmer till liten del eller inte alls.

Online-föreläsningar passar bättre på distans än
online-seminarier
Olika undervisningsformer kan lämpa sig olika bra för onlineundervisning. Därför ställde vi frågan till studenterna om de tyckte att
online-föreläsningar respektive online-seminarier kan ersätta fysiska
föreläsningar och seminarier utan att det påverkar studieresultaten. Drygt
en tredjedel av studenterna (37 procent) har svarat att de instämmer helt
eller till stor del i påståendet, medan 20 procent instämmer till viss del
och 42 procent till liten del eller inte alls.
Vi har redan sett att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män
uppfattat distansundervisningen under pandemin. Dessa skillnader
återfinns även i svaren här. Kvinnor instämmer i större utsträckning (41
procent) helt eller till stor del i påståendet att online-föreläsningar till
stor del kan ersätta fysiska föreläsningar utan att påverka
studieresultaten, jämfört med 31 procent av männen. Det finns inga
tydliga skillnader när det gäller hur stor andel som svarat att de
instämmer till viss del. Män har i högre grad (49 procent) svarat att de
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instämmer till liten del eller inte alls i påståendet, jämfört med 37
procent av kvinnorna.
Figur 9. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

När det gäller frågan om online-seminarier eller gruppundervisning
online i stor utsträckning kan ersätta fysiska seminarier utan att påverka
studieresultaten är svaren mer negativa än för online-föreläsningar. Här
är det drygt hälften av studenterna (56 procent) som svarat att de
instämmer till liten del eller inte alls med påståendet om att onlineseminarier eller gruppundervisning online i stor utsträckning kan ersätta
fysiska seminarier utan att påverka studieresultaten. En fjärdedel av
studenterna (25 procent) instämmer å andra sidan helt eller till stor del
med påståendet och 18 procent av studenterna instämmer till viss del.
Kvinnor är av enkätsvaren att döma något mer positiva än män till att
online-seminarier eller gruppundervisning online i stor utsträckning kan
ersätta fysiska seminarier utan att påverka studieresultaten. Av kvinnorna
är det 27 procent, jämfört med 21 procent av männen, som instämmer
helt eller till stor del i påståendet. Det finns ingen tydlig skillnad mellan
män och kvinnor när det gäller andelen som svarat att de instämmer till
viss del. En majoritet av männen (60 procent) och kvinnorna (53
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procent) har emellertid svarat att de bara instämmer till liten del eller inte
alls i påståendet.

Kvinnor mer positiva till handledning på distans
Hur har då handledning på distans fungerat under pandemin? Av svaren i
enkäten framgår att drygt en tredjedel av studenterna (36 procent)
instämmer helt eller till stor del i påståendet om att handledning på
distans har fungerat som ett bra alternativ till vanlig handledning. Drygt
en fjärdedel av studenterna (26 procent) instämmer till viss del och 27
procent instämmer till liten del eller inte alls i påståendet.
Kvinnorna är generellt mer positiva till handledning på distans jämfört
med männen. 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen har
svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet att handledning
på distans fungerat som ett bra alternativ till vanlig handledning. Det
finns ingen skillnad mellan hur stor andel av män och kvinnor som
svarat att de instämmer till viss del. En större andel män än kvinnor, 36
procent jämfört med 23 procent, har svarat att de instämmer till liten del
eller inte alls i påståendet att handledning på distans har fungerat som ett
bra alternativ till vanlig handledning.
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Studenternas deltagande i
undervisningen under
pandemin
Några viktiga resultat:
 Mer än hälften av studenterna uppger att undervisning på distans
varit mindre motiverande.
 En majoritet av studenterna har svarat att de ganska sällan eller
väldigt sällan/aldrig spontant har bidragit till diskussioner i
undervisningen under pandemin.
 En stor andel av studenterna har svarat att de alltid eller ofta
kommit oförberedda till undervisningen under pandemin.
 Nästan hälften av studenterna har svarat att de väldigt sällan eller
aldrig under pandemin diskuterat kurskrav eller uppgifter med
lärare eller handledare. Samtidigt har en majoritet av studenterna
alltid eller ofta under pandemin fått respons på sina
studieresultat från en lärare eller handledare.

Undervisning på distans mindre motiverande
Motivationen är en viktig faktor för framgångsrika studier. Hur har då
omställningen till distansundervisning påverkat studiemotivationen?
Av enkätsvaren framgår att många tycker att undervisning på distans
varit mindre motiverande än undervisning på campus. En majoritet av
studenterna (61 procent) har svarat att de instämmer helt eller till stor del
i påståendet att de tycker att undervisning på distans varit mindre
motiverande, medan 14 procent instämmer till viss del och 24 procent
instämmer till liten del eller inte alls.

Citat om studiemotivation
”Min studiemotivation har försämrats ganska mycket sedan
distansstudierna inleddes. Campusmiljön och mina kurskamrater
ger mig mycket motivation och glädje. Har idag endast kontakt
med en kurskamrat men på plats i skolan har jag kontakt med
många fler. Upplever att jag förlorat många vänner p.ga.
distansstudierna.”
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Det är ingen klar skillnad mellan hur män och kvinnor besvarat frågan.
Men en något högre andel kvinnor (26 procent), jämfört med 21 procent
av männen har svarat att de till liten del eller inte alls instämmer i
påståendet att distansundervisning varit mindre motiverande.

Endast ett fåtal har deltagit mer aktivt i
undervisningen när den ägt rum på distans
Man kan tänka sig att distansundervisning passar vissa studenter bättre
än andra och att en del studenter faktiskt deltar mer aktivt när
undervisningen äger rum på distans. UKÄ ställde därför en fråga om
detta till studenterna.
Av enkätsvaren framgår att det enbart är 15 procent av studenterna som
svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet att de deltagit
mer aktivt i undervisningen när den ägt rum på distans, och 13 procent
instämmer till viss del. Det stora flertalet (68 procent) har svarat att de
instämmer till liten del eller inte alls i påståendet, varav hälften (50
procent) av studenterna har svarat att de inte alls deltagit mer aktivt i
undervisningen när den ägt rum på distans.

Studenterna föredrar live-streamad undervisning
som spelas in
Hur har studenterna upplevt live-streamad undervisning som ger
möjlighet att ställa frågor under tiden? Ungefär hälften av studenterna
(46 procent) har svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet
att de föredragit live-streamad undervisning, eftersom den ger möjlighet
att ställa frågor under tiden. Sedan är det 23 procent som instämmer till
viss del och 28 procent som instämmer till liten del eller inte alls i
påståendet.
På frågan om chansen varit större att de tagit del av undervisningen om
den funnits tillgänglig som inspelning, är det nästan hälften av
studenterna (47 procent) som svarat att de instämmer helt eller till stor
del i påståendet. Vidare är det 16 procent som instämmer till viss del och
31 procent som instämmer till liten del eller inte alls i påståendet.
När undervisningen har funnits tillgänglig som inspelning har 42 procent
svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet att de har sett
på den flera gånger. 17 procent har svarat att de instämmer till viss del
medan drygt en tredjedel (36 procent) svarat att de enbart instämmer till
liten del eller inte alls.
Kvinnorna har i något högre grad (45 procent) än männen (39 procent)
svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet att de tittat på
undervisningen flera gånger om den funnits tillgänglig som inspelning.
För de övriga svarsalternativen är det inga klara skillnader mellan hur
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män och kvinnor svarat. Skillnaderna är även mycket små mellan hur
icke-nybörjarna och nybörjarstudenterna svarat.

Det har varit lättare att avstå från att delta i
distansundervisning
UKÄ ställde en fråga till studenterna om deras närvaro vid undervisning
på distans. Är det lättare att avstå från att delta i undervisning på distans
än när undervisningen ges fysiskt i föreläsningssal eller klassrum?
Lite mindre än hälften av studenterna (44 procent) har svarat att de helt
eller till stor del instämmer i påståendet om att det varit lättare att avstå
från att delta i distansundervisning än i fysisk undervisning. 16 procent
instämmer till viss del och ungefär en tredjedel av studenterna (32
procent) instämmer till liten del eller inte alls.
Män instämmer i högre grad än kvinnor i påståendet att det varit lättare
att avstå från att delta i distansundervisning än i fysisk undervisning.
Drygt hälften av männen (52 procent) instämmer helt eller till stor del i
påståendet, jämfört med 38 procent av kvinnorna. När det gäller hur stor
andel som svarat till viss del är det ingen klar skillnad mellan hur män
och kvinnor svarat. 23 procent av männen och 38 procent av kvinnorna
har svarat att de instämmer till liten del eller inte alls i påståendet.

En majoritet har sällan eller aldrig spontant bidragit
till diskussionen i undervisningen
Hur påverkas diskussionsklimatet av att man samtalar utan att befinna
sig i samma fysiska rum? För att ta reda på svaret ställde UKÄ en fråga
till studenterna om hur ofta de spontant bidragit till diskussionen i
undervisningen under pandemin.
Mer än en tredjedel av studenterna (36 procent) svarade att de väldigt
sällan eller aldrig spontant hade bidragit till diskussionen i
undervisningen under pandemin. En ungefär lika stor andel (35 procent)
svarade att de ganska sällan gjort det. En knapp tredjedel (28 procent)
svarade att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta spontant bidragit till
diskussionen i undervisningen under pandemin.
Skillnaderna är mycket små när det gäller mäns och kvinnors svar om
deras spontana bidrag till diskussionen i undervisningen under
pandemin.
Icke-nybörjarna har i något större utsträckning (30 procent) svarat att de
alltid, väldigt ofta eller ganska ofta spontant bidragit till diskussionen i
undervisningen under pandemin, jämfört med nybörjarna av vilka 25
procent har svarat så. Det är ingen klar skillnad mellan hur de två
grupperna svarat när det gäller svarsalternativet ’ganska sällan’. Däremot
är det en högre andel av nybörjarstudenterna (41 procent) jämfört med
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icke-nybörjarna (34 procent) som har svarat att de väldigt sällan eller
aldrig gjort det.

Vanligt med muntliga redovisningar
En stor andel av studenterna har alltså svarat att de sällan eller aldrig
spontant bidragit till diskussionen i undervisningen under pandemin.
Men hur är det med muntliga redovisningar, har de varit vanligt
förekommande i distansundervisningen?
Figur 10. I vilken utsträckning har du under pandemin… Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

En klar majoritet av studenterna (58 procent) har svarat att de alltid,
väldigt ofta eller ganska ofta redovisat muntligt i undervisningen under
pandemin. En tredjedel (33 procent) har svarat att de ganska sällan gjort
det, medan 8 procent svarat att de väldigt sällan eller aldrig redovisat
muntligt i undervisningen under pandemin.
Kvinnor har i högre utsträckning än män (63 procent jämfört med 53
procent) svarat att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta redovisat
muntligt i undervisningen under pandemin. Följaktligen har en högre
andel män, 36 procent jämfört med 30 procent av kvinnorna, svarat att
de ganska sällan redovisat muntligt i undervisningen under pandemin.
Vidare är det 10 procent av männen och 7 procent av kvinnorna som
svarat att de väldigt sällan eller aldrig redovisat muntligt i
undervisningen under pandemin.
Det finns även skillnader mellan hur nybörjarstudenter och ickenybörjare besvarat frågan. Icke-nybörjarna har i större utsträckning (62
procent) än nybörjarstudenterna (48 procent) svarat att de alltid, väldigt
ofta eller ganska ofta redovisat muntligt i undervisningen under
pandemin. Närmare en tredjedel (29 procent) av icke-nybörjarna och 43
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procent av nybörjarstudenterna har svarat att de ganska sällan gjort det,
medan 7 procent av icke-nybörjarna och 10 procent av
nybörjarstudenterna svarat att de väldigt sällan eller aldrig redovisat
muntligt i undervisningen under pandemin.

Män har i större utsträckning kommit oförberedda
till undervisningen
En stor del av undervisningen har skett på distans under pandemin. Har
detta faktum påverkat i vilken grad studenterna kommit förberedda till
undervisningen eller inte? Av svaren i enkäten att döma verkar det vara
så för relativt många.
Lite mindre än hälften av studenterna (41 procent) uppger att de alltid,
väldigt ofta eller ganska ofta kommit oförberedda till undervisningen
under pandemin. Närmare en tredjedel (29 procent) har svarat att de
ganska sällan gjort det och en något lägre andel (26 procent) har svarat
att de väldigt sällan eller aldrig kommit oförberedda till undervisningen
under pandemin.
Det finns vissa skillnader mellan hur kvinnorna och männen i enkäten
besvarat frågan. 46 procent av männen jämfört med 38 procent av
kvinnorna har svarat att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta kommit
oförberedda till undervisningen under pandemin. 21 procent av männen
och ungefär en tredjedel (31 procent) av kvinnorna har svarat att de
väldigt sällan eller aldrig kommit oförberedda till undervisningen under
pandemin.
Nybörjarstudenter har i större utsträckning än icke-nybörjare svarat att
de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta kommit oförberedda till
undervisningen. 47 procent av nybörjarna respektive 39 procent av ickenybörjarna har svarat så, medan 32 procent av icke-nybörjarna och 22
procent av nybörjarna svarat att de ganska sällan gjort det. Vidare är det
30 procent av nybörjarna som svarat att de väldigt sällan eller aldrig
kommit oförberedda till undervisningen, jämfört med 25 procent av ickenybörjarna.

Få har diskuterat kurskrav eller uppgifter med lärare
eller handledare
På frågan om studenterna diskuterat kurskrav eller uppgifter med lärare
eller handledare, har 19 procent svarat att de alltid, väldigt ofta eller
ganska ofta diskuterat kurskrav eller uppgifter med sina lärare eller
handledare under pandemin. Närmare en tredjedel (29 procent) av
studenterna har svarat att de ganska sällan gjort det och ungefär hälften
av studenterna (49 procent) har svarat att de väldigt sällan eller aldrig
under pandemin diskuterat kurskrav eller uppgifter med lärare eller
handledare.
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Kvinnor har i något högre grad än män (21 procent jämfört med 17
procent) svarat att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta under
pandemin diskuterat kurskrav eller uppgifter med lärare eller handledare.

Lärarna har gett muntlig eller skriftlig feedback på
studieresultat
En viktig faktor för att upprätthålla motivationen i studierna är att få
återkoppling på sina studieresultat. En majoritet av studenterna (60
procent) har svarat att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta under
pandemin inom rimlig tid fått muntlig eller skriftlig feedback på sina
studieresultat från en lärare/handledare, medan 23 procent svarat att de
ganska sällan fått det och 14 procent att de väldigt sällan eller aldrig fått
det.
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Omfattningen av praktiska
undervisnings- och
arbetsformer under
pandemin
Några viktiga resultat:
 Omfattningen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller
praktik har minskat mycket inom vissa utbildningsområden.
 En tredjedel av studenterna har angett att omfattningen av
fältarbeten, exkursioner eller egen datainhämtning minskat under
pandemin. För en femtedel har den minskat mycket.
 En tredjedel av studenterna har uppgett att laborationer minskat
under pandemin. För 20 procent har den minskat mycket.
 De praktiska undervisnings- och arbetsformerna inom de
konstnärliga utbildningarna har påverkats påtagligt under
pandemin.
 Nästan hälften av studenterna uppger att övriga praktiska
övningar har minskat.

Omfattningen av praktik och VFU har minskat
markant inom några utbildningar
Med tanke på de restriktioner som har rått under pandemin, är det lätt att
föreställa sig att det kan ha inneburit svårigheter att arrangera praktik och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att ta reda på hur det har sett
ut med dessa moment inom utbildningarna ställde vi en fråga om detta i
enkäten.
På frågan om hur omfattningen av praktik och VFU påverkats under
pandemin är det en majoritet (54 procent) av studenterna som valt
svarsalternativet ”vet inte/inte relevant”. Detta är inte förvånande med
tanke på att långt ifrån alla utbildningar innehåller VFU eller
praktikmoment.
En fjärdedel av studenterna (25 procent) har svarat att omfattningen varit
ungefär densamma som före pandemin, och 8 procent har svarat att
omfattningen har minskat något, medan 11 procent av studenterna svarat
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att omfattningen minskat mycket. Endast 1 procent av studenterna har
svarat att omfattningen av praktik eller VFU ökat under pandemin.
Studenter som studerar en läkar-, tandläkar- eller apotekarutbildning är
de som i störst utsträckning svarat att omfattningen av praktik eller VFU
minskat. Av dessa studenter har 59 procent svarat att omfattningen har
minskat något eller mycket – 23 procent har angett att omfattningen har
minskat mycket. Det är en ungefär lika stor andel studenter på SLUutbildningar som för ovanstående utbildningar som anger att momenten
minskat mycket. Även inom konstnärliga utbildningar och
högskoleingenjörsutbildningar är det 19 respektive 18 procent som anger
att momenten minskat mycket. Inom lärarutbildning respektive vård- och
receptarieutbildningar återfinns högst andel (67 respektive 51 procent)
som anger att praktik och VFU varit ungefär desamma som före
pandemin.

Citat om praktik
”Jag går en ganska praktisk utbildning så det var förödande att ha
distansundervisning VT-20. Det har dock fungerat mycket bättre
HT20-VT21 p.g.a. vi fick ha all praktisk undervisning på plats och
teorin på distans.”

Omfattningen av fältarbeten, exkursioner, egen
datainhämtning och laborationer har minskat
Vi ställde även en fråga om omfattningen av fältarbeten, exkursioner
eller egen datainhämtning påverkats under pandemin. Nästan hälften av
studenterna (47 procent) valde svarsalternativet ”vet inte/inte relevant”.
Detta är inte förvånande med tanke på att långt ifrån alla utbildningar
innehåller sådana undervisnings- och arbetsformer. Det är 18 procent
som svarat att omfattningen varit ungefär samma som före pandemin,
medan 9 procent svarat att omfattningen minskat något. Att
omfattningen minskat mycket uppges av 22 procent av studenterna.
Endast 3 procent av studenterna har svarat att omfattningen av fältarbete,
exkursioner eller egen datainhämtning har ökat.
Studenter som studerar en SLU-utbildning är de som i störst utsträckning
svarat att omfattningen av fältarbete, exkursioner eller egen
datainhämtning minskat under pandemin. Av dessa studenter har en stor
majoritet (69 procent) svarat att omfattningen av dessa undervisningseller arbetsformer har minskat något eller mycket – varav flertalet har
svarat att omfattningen har minskat mycket.
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Citat om praktik
”Svårt att studera praktiska moment på distans. Det har drabbat
min utbildning absolut mest.”

På frågan om omfattningen av laborationer påverkats under pandemin, är
det en majoritet (51 procent) av studenterna som angett svarsalternativet
”vet inte/inte relevant”, vilket överensstämmer med det faktum att det är
långt ifrån alla utbildningar som innehåller laborationer. Att
omfattningen varit ungefär densamma som före pandemin anges av 15
procent av studenterna. 13 procent har svarat att omfattningen minskat
något, medan 20 procent av studenterna svarat att omfattningen minskat
mycket. Endast 1 procent av studenterna har svarat att omfattningen av
laborationer har ökat.
De studenter som i högst grad svarat att omfattningen av laborationer
minskat något eller mycket återfinns inom civilingenjörsutbildning,
högskoleingenjörsutbildning eller annan teknisk utbildning, SLUutbildning eller en läkarutbildning. Studenter som studerar en
högskoleingenjörsutbildning eller annan teknisk utbildning, eller en
SLU-utbildning har i högst grad svarat att omfattningen minskat mycket
(36–40 procent).

Konstnärliga utbildningar har påverkats påtagligt
Frågan om omfattningen av repetitioner, utställningar och återkoppling
på konstnärliga arbeten har minskat under pandemin var tänkt att enbart
vara relevant för studenter inom konstnärliga utbildningar. Följaktligen
är det en majoritet av studenterna som angett svarsalternativet ”vet
inte/inte relevant” 7.
Av de konstnärliga studenterna är det 44 procent som svarat att
omfattningen av repetitioner minskat – varav 29 procent anger att den
minskat mycket. 64 procent har svarat att omfattningen av utställningar
minskat – varav 54 procent anger att den minskat mycket. Men även 34
procent av studenter inom högskoleingenjörsutbildning anger att
utställningar minskat mycket.
63 procent av studenterna som studerar en konstnärlig utbildning har
svarat att omfattningen av återkoppling på konstnärliga arbeten minskat
något eller mycket.

Vi är medvetna om att frågan om repetitionernas omfattning verkar ha missförståtts av ganska
många respondenter. Tanken var att den skulle relatera till konstnärliga repetitioner, vilket borde ha
framgått tydligare. Här är det nämligen en klart högre andel av studenterna som inte valt alternativet
”vet inte/inte relevant”.

7
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Omfattningen av övriga praktiska övningar har
minskat
När det gäller om omfattningen av övriga praktiska övningar påverkats
av pandemin är det drygt en tredjedel (37 procent) av studenterna som
angett svarsalternativet ”vet inte/inte relevant”. 14 procent av
studenterna anger att omfattningen har varit ungefär densamma som före
pandemin, medan 18 procent svarat att omfattningen minskat något och
28 procent att den minskat mycket. Endast 2 procent av studenterna har
svarat att omfattningen av övriga praktiska övningar ökat under
pandemin.
Studenter som studerar en konstnärlig utbildning eller en SLU-utbildning
har i störst utsträckning svarat att omfattningen av övriga praktiska
övningar minskat. Av de studenterna har 72–75 procent svarat att
omfattningen minskat (något eller mycket). Dessa studenter har också i
stor utsträckning 45–49 procent svarat att omfattningen minskat mycket.
Figur 11. Hur har omfattningen av följande undervisnings- och arbetsformer
påverkats under pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.
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Kravnivå och examinationer
Några viktiga resultat:
 Mer än en tredjedel av studenterna har svarat att de ofta under
pandemin upplevt att studierna ställer för höga krav.
 Nybörjarstudenter har i större utsträckning än icke-nybörjare
svarat att de ofta upplevt att studierna ställer för höga krav, att
studietakten varit för hög och att de haft problem med studierna
på grund av bristande förkunskaper.
 Fler än hälften uppger att hemtentamen passat bra för deras
utbildning eller kurs. Studenter inom humaniora och teologi,
lärarutbildning och samhällsvetenskap är de som i högst grad
svarat att hemtentamen passat deras utbildning eller kurs.
Studenter på konstnärliga utbildningar och läkar-, tandläkar- och
apotekarstudenter är de som i minst utsträckning svarat så.
 40 procent av studenterna uppger att nätbaserad hemtentamen
har haft mer utmanande uppgifter än en vanlig salstentamen.

Mer än en tredjedel tycker att studierna ställt för
höga krav
Hur har studenterna upplevt kravnivån under pandemin? För att ta reda
på svaret ställde vi två frågor om det i enkäten.
Mer än en tredjedel (37 procent) av studenterna har svarat att de alltid,
väldigt ofta eller ganska ofta upplevt att studierna under pandemin ställt
för höga krav på dem. Men nästan lika många (36 procent) av studenter
har svarat att de under pandemin sällan upplevt att kraven varit för höga
och 25 procent har väldigt sällan eller aldrig under pandemin upplevt
det. En majoritet av studenterna har alltså inte upplevt att studierna under
pandemin har ställt för höga krav på dem.

Citat om att studera under pandemin
”Pandemin har gjort att man lägger ner ännu mer tid på studierna
än tidigare och även anpassat sig till en studiestruktur som man
inte var van vid.”
En något större andel av nybörjarna än icke-nybörjarna (42 procent
jämfört med 34 procent) uppger att de under pandemin alltid, väldigt ofta
eller ganska ofta upplevt att studierna ställer för höga krav på dem. Det
är ingen skillnad i vilken utsträckning de två grupperna svarat att de
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ganska sällan upplevt det. En större andel av icke-nybörjarna (27
procent) jämfört med nybörjarna (18 procent) har svarat att de sällan
eller aldrig under pandemin upplevt att studierna ställer för högre krav.
På frågan i vilken utsträckning de upplevt att studierna under pandemin
ställt för låga krav, har 11 procent av studenterna uppgett att de alltid,
väldigt ofta eller ganska ofta upplevt det. Drygt en tredjedel (35 procent)
av studenterna har svarat att de ganska sällan upplevt det och hälften (50
procent) att de väldigt sällan eller aldrig under pandemin upplevt det.
Figur 12. I vilken utsträckning har du under pandemin… Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

Det finns skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till hur de
upplevt studiernas krav under pandemin. 15 procent av männen och 8
procent av kvinnorna har under pandemin alltid, väldigt ofta eller ganska
ofta upplevt att studierna ställer för låga krav på dem. Det är ingen
skillnad när det gäller i vilken utsträckning män och kvinnor valt
svarsalternativet att de ganska sällan upplever det. Däremot har 43
procent av männen samt ungefär hälften (54 procent) av kvinnorna
svarat att de väldigt sällan eller aldrig under pandemin upplevt att
studierna ställer för låga krav.
Det finns även vissa skillnader mellan icke-nybörjarna och
nybörjarstudenterna. 13 procent av icke-nybörjarna respektive 4 procent
av nybörjarstudenterna har uppgett att de under pandemin alltid, väldigt
ofta eller ganska ofta upplevt att studierna ställer för låga krav på dem.
33 procent av icke-nybörjarna och 41 procent av nybörjarstudenterna har
svarat att de ganska sällan upplevt det. Hälften av både icke-nybörjarna
och nybörjarstudenterna har svarat att de väldigt sällan eller aldrig under
pandemin upplevt att studierna ställer för låga krav på dem.
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Vi återkommer också till frågan i diskussionskapitlet där vi gör en
försiktig jämförelse med svaren i Studentspegeln 2016.

Bristande förkunskaper inget stort problem för
flertalet
Upplever studenterna att de haft de förkunskaper som krävts för att
studera under pandemin? UKÄ ställde en fråga om hur ofta studenterna
under pandemin har haft problem med bristande förkunskaper.
En mindre del av studenterna (15 procent) har svarat att de alltid, väldigt
ofta eller ganska ofta under pandemin haft problem på grund av
bristande förkunskaper. Drygt en tredjedel (35 procent) av studenterna
har svarat att de ganska sällan haft det, medan ungefär hälften (48
procent) av studenterna svarat att de väldigt sällan eller aldrig under
pandemin haft problem med studierna på grund av bristande
förkunskaper. Det betyder att bristande förkunskaper inte har varit något
stort problem för flertalet av studenterna under pandemin.
Det är en klart högre andel av nybörjarstudenterna (24 procent) än av
icke-nybörjarna (11 procent) som svarat att de alltid, väldigt ofta eller
ganska ofta under pandemin haft problem med studierna på grund av
bristande förkunskaper. Det är ingen klar skillnad mellan hur de två
grupperna svarat när det gäller svarsalternativet ’ganska sällan’. Ungefär
hälften (51 procent) av icke-nybörjarna och 40 procent av
nybörjarstudenterna har svarat att de väldigt sällan eller aldrig under
pandemin haft problem med studierna på grund av bristande
förkunskaper.

Mer än en tredjedel tycker studietakten varit för hög
Hur har då studenterna upplevt studietakten under pandemin? Drygt en
tredjedel (37 procent) av studenterna har svarat att de alltid, väldigt ofta
eller ganska ofta under pandemin upplevt att studietakten varit för hög.
Ungefär en tredjedel (34 procent) har svarat att de ganska sällan upplevt
det, medan 27 procent av studenterna har svarat att de väldigt sällan eller
aldrig under pandemin upplevt att studietakten är för hög. En majoritet
av studenterna upplever alltså inte att studietakten har varit för hög under
pandemin.
Det finns en viss skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser av
studietakten under pandemin. Kvinnor har i något högre grad än män (39
procent jämfört med 34 procent) svarat att de alltid, väldigt ofta eller
ganska ofta under pandemin upplevt att studietakten är för hög. I övrigt
finns inga klara skillnader mellan hur män och kvinnor svarat.
Nybörjarstudenterna har i högre grad (44 procent) än icke-nybörjarna (34
procent) svarat att de alltid, väldigt ofta eller ganska ofta under
pandemin upplevt att studietakten varit för hög. Det är inte klar skillnad
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när det gäller i hur hög grad de har svarat att de ganska sällan upplevt
det. Men icke-nybörjarna har i högre grad (29 procent) än
nybörjarstudenterna (22 procent) svarat att de väldigt sällan eller aldrig
under pandemin upplevt att studietakten varit för hög.

Hemtentamen har ofta passat bra för utbildningen
Under den omställning till distansundervisning som skett under
pandemin, har examinationsformerna behövt anpassas. Hemtentamen har
i många fall fått ersätta andra former av examination. Hur har då
studenterna upplevt hemtentamen, har den lämpat sig för studentens
utbildning eller kurs? För att ta reda på det ställde vi en fråga om det i
enkäten till studenterna.
Figur 13. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om dina examinationer
under pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Mer än hälften (57 procent) av studenterna har svarat att de instämmer
helt eller till stor del i påståendet att hemtentamen har passat bra för
deras utbildning eller kurs. 20 procent instämmer till viss del, medan 18
procent av studenterna har svarat att de instämmer till liten del eller inte
alls i påståendet.
En större andel kvinnor (62 procent) än män (50 procent) har svarat att
de instämmer helt eller till stor del i påståendet att hemtentamen passat
bra för deras utbildning eller kurs. En något större andel män instämmer
till viss del, 22 procent jämfört med 18 procent av kvinnorna. 22 procent
av männen instämmer till liten del eller inte alls i påståendet, jämfört
med 15 procent av kvinnorna i enkäten.
Det är generellt sett små skillnader mellan olika utbildningar. De
studenter som i störst utsträckning instämmer helt eller till stor del i
påståendet att hemtentamen passat bra för deras utbildning eller kurs
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studerar humaniora och teologi, lärarutbildning och samhällsvetenskap
(75, 71 respektive 68 procent). De utbildningar där studenterna i störst
utsträckning instämmer till liten del eller inte alls i påståendet är
konstnärliga utbildningar samt läkar-, tandläkar- och
apotekarutbildningar (32 respektive 45 procent).
Studenterna fick också frågan om de tycker att nätbaserade
hemtentamina haft mer utmanande uppgifter än en vanlig salstentamen.
40 procent av studenterna svarade att de instämmer helt eller till stor del
i påståendet att nätbaserade hemtentamina haft mer utmanande uppgifter
än en vanlig salstentamen, medan 15 procent instämmer till viss del. 23
procent av studenterna instämmer till liten del eller inte alls.
Även här är det generellt sett små skillnader mellan olika utbildningar.
Inom utbildningar till högskoleingenjör eller annan teknisk utbildning
samt inom civilingenjörsutbildningar instämmer något högre andelar av
studenterna (54 procent respektive 53 procent) helt eller till stor del i
påståendet att nätbaserad hemtentamen haft mer utmanande uppgifter än
vanlig salstentamen. Inom vård- och receptarieutbildningar respektive
inom utbildningar i naturvetenskap, matematik och data instämmer något
högre andelar (30 procent respektive 28 procent) till liten del eller inte
alls i påståendet.

Lärarna har informerat om betygskriterierna men
inte gått igenom resultaten av examinationerna
En viktig fråga i omställningen till distansundervisning har varit
hanteringen av examinationer. UKÄ ställde i enkäten flera frågor om
examinationer under pandemin, bland annat om i vilken grad som lärarna
informerat studenterna om betygskriterierna och gått igenom resultaten
från examinationen med studenterna.
Flertalet (82 procent) av studenterna har svarat att påståendet om att de
under pandemin har fått information om vilka betygskriterier som gällt
stämmer mycket eller ganska bra. 15 procent av studenterna har svarat
att det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt.
Samtidigt har enbart 20 procent av studenterna svarat att påståendet att
lärarna under pandemin gått igenom resultaten av examinationerna med
studenterna stämmer mycket bra eller ganska bra. Hela 73 procent av
studenterna har svarat att påståendet stämmer ganska dåligt eller mycket
dåligt.

Innehållet i examinationerna har varit väntat i
förhållande till kurslitteraturen eller undervisningen
UKÄ ställde också två frågor om examinationernas innehåll mot
bakgrund av omställningen till distansundervisning. Den första handlade
om i vilken grand innehållet i examinationerna varit oväntat i förhållande
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till kurslitteraturen eller undervisningen. Den andra handlade om i vilken
grad som de frågor eller problemställningar som studenterna mött i
samband med examinationerna varit oklart formulerade.
Figur 14. I vilken grad stämmer följande påståenden om dina examinationer under
pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Ungefär en fjärdedel (24 procent) har svarat att påståendet att innehållet i
examinationerna varit oväntat i förhållande till kurslitteraturen eller
undervisningen, stämmer mycket bra eller ganska bra. Flertalet av
studenterna (72 procent) har dock svarat att påståendet stämmer ganska
dåligt eller mycket dåligt. De flesta studenterna har med andra ord
upplevt att innehållet i examinationerna varit väntat i förhållande till
kurslitteraturen eller undervisningen.
Ungefär en tredjedel (35 procent) av studenterna har svarat att påståendet
att frågor och problemställningar de mött vid examinationer under
pandemin har varit oklart formulerade stämmer mycket bra eller ganska
bra. Men en betydligt större del av studenterna (58 procent) har svarat att
påståendet stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt. Det betyder att en
klar majoritet av studenterna uppgett att frågor och problemställningar de
mött i samband med examinationer varit klart formulerade.
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Tidsåtgång och frågan om
försening
Några viktiga resultat:
 Under en vanlig studievecka under pandemin har studenterna i
genomsnitt ägnat 10 timmar åt lärarledd undervisning, 17
timmar åt självstudier, 7 timmar åt grupparbete och 5 timmar åt
förvärvsarbete.
 Studenter som studerar en läkar-, tandläkar- eller
apotekarutbildning har ägnat mest tid åt lärarledd undervisning,
medan studenter som studerar humaniora eller teologi eller en
konstnärlig utbildning har ägnat minst tid åt det.
 Flertalet studenter har svarat att de inte kommer bli försenade i
sina studier. Nybörjare tror i större utsträckning än ickenybörjare att de kommer bli försenade i sina studier på grund av
pandemin.
 Utbildning till högskoleingenjör eller annan teknisk utbildning
tillhör de utbildningar där störst andel studenter har svarat att de
tror att de kommer bli försenade en termin eller mer på grund av
omställningen till distansundervisning.

Antal timmar som studenterna ägnat åt olika
aktiviteter under en vanlig studievecka under
pandemin
UKÄ bad studenterna i enkäten att redogöra för hur många timmar de
lagt på följande aktiviteter en genomsnittlig vecka under pandemin:
lärarledd undervisning, självstudier, grupparbete och förvärvsarbete.
Studenterna har svarat att de under en vanlig studievecka under
pandemin i genomsnitt ägnat 10 timmar åt lärarledd undervisning, 17
timmar åt självstudier, 7 timmar åt grupparbete utöver den lärarledda
undervisningen och 5 timmar åt förvärvsarbete.
Studenterna på läkar-, tandläkar- eller apotekarutbildningar är de som
uppgett att de ägnar mest tid (i genomsnitt 18 timmar) åt lärarledd
undervisning under en vanlig studievecka under pandemin. Betydligt
mindre tid (i genomsnitt 7 timmar) har studenter som studerar humaniora
och teologi respektive en konstnärlig utbildning svarat att de ägnat åt
lärarledd undervisning en vanlig studievecka under pandemin.
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Figur 15. Ungefär hur många timmar har du ägnat åt följande aktiviteter under en
vanlig studievecka under pandemin? Genomsnitt (timmar per vecka) för samtliga
svarande.

På konstnärliga utbildningar, vård- och receptarieutbildningar och övriga
utbildningar återfinns de som i genomsnitt ägnat mest tid (6 timmar) åt
förvärvsarbete under en vanlig studievecka under pandemin. Studenter
som studerar till högskoleingenjör eller annan teknisk utbildning, en
utbildning i naturvetenskap, matematik eller data eller en SLUutbildning är de som svarat att de i genomsnitt ägnat minst tid (3 timmar)
åt förvärvsarbete under en vanlig studievecka under pandemin.

Flertalet tror inte att de kommer bli försenade på
grund av pandemin
Har pandemin inneburit att studenterna blivit försenade i sina studier?
UKÄ frågade studenterna om det tror att de kommer att bli försenade i
sina studier på grund av omställningen till distansundervisning under
pandemin.
Flertalet (76 procent) studenter har i enkäten uppgett att de inte tror att
de kommer bli försenade i sina studier på grund av omställningen till
distansundervisning under pandemin. 8 procent tror att de kommer bli
försenade en termin eller mer och 7 procent tror att de kommer bli
försenade mindre än en termin.
Det finns skillnader mellan män och kvinnors svar på den här frågan.
Männen har i något högre grad än kvinnorna svarat att tror att de
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kommer att bli försenade på grund av omställningen till
distansundervisningen under pandemin. 11 procent av männen
respektive 6 procent av kvinnorna har svarat att de tror att de kommer bli
försenade en termin eller mer på grund av omställningen till
distansundervisning under pandemin. 9 procent av männen och 6 procent
av kvinnorna har svarat att de tror att de kommer bli försenade mindre än
en termin. De allra flesta svarande av båda könen (80 procent av
kvinnorna och 70 procent av männen) tror dock inte att de kommer bli
försenade.
Figur 16. Tror du att du kommer att bli försenad i dina studier pga. omställningen till
distansundervisning under pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.

Detta ligger i linje med en undersökning av studenternas
genomströmning som UKÄ har gjort och som visat på en marginell
minskning av prestationsgraden under pandemin 8.
Det finns även vissa skillnader mellan nybörjarstudenterna och ickenybörjarna. 68 procent av nybörjarstudenterna har svarat att de inte tror
att de kommer bli försenade av den anledningen, jämfört med 78 procent
av icke-nybörjarna. Nybörjarna är generellt sett mer osäkra på huruvida
de kommer bli försenade eller inte – 15 procent har svarat att de inte vet
och därför inte kan besvara frågan, jämfört med 7 procent av ickenybörjarna.
Studenter på högskoleingenjörsutbildning eller annan teknisk utbildning,
samt naturvetenskap, matematik och data, är de som i störst utsträckning
bedömer att de kommer att bli försenade på grund av pandemin – 14

UKÄ, 2021. Genomströmningen i högskolan under coronapandemin – studenternas
prestationsgrad.

8
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procent av studenterna bedömer att de kommer att bli försenade med en
termin eller mer.
Studenter på läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningar,
samhällsvetenskapliga utbildningar samt vård och receptarieutbildningar
är de som i störst utsträckning bedömer att de inte kommer att bli
försenade – drygt 80 procent har svarat att de inte tror att de kommer bli
försenade alls på grund av omställningen till distansundervisning under
pandemin.
Figur 17. Tror du att du kommer att bli försenad i dina studier pga. omställningen till
distansundervisning under pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.
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Studentstöd
Några viktiga resultat:
 Studenterna är i allmänhet nöjda med lån av böcker respektive
stöd och handledning kring informationssökning, men något
mindre nöjda med IT-stöd under pandemin.
 En större andel av studenterna är nöjda än missnöjda med
studievägledningen under pandemin.
 Studenter med funktionsnedsättning har i allmänhet fått det stöd
de behöver. Men kvinnor upplever i lägre grad än män att stödet
som lärosätet ger möter deras behov.
 En betydande andel av studenterna har för samtliga delfrågor
svarat att de inte vet eller att frågan inte är relevant för dem.

Lån av böcker och stöd i informationssökning har
fungerat
Studentstöd av olika slag är en viktig faktor för att studierna ska kunna
fungera på ett bra sätt. Med anledning av det har UKÄ ställt frågor till
studenterna om hur nöjda de varit med olika typer av studentstöd.
En relativt stor andel (38 procent) har svarat att de inte vet eller att
frågan inte är relevant. 41 procent av studenterna har svarat att de är
mycket eller ganska nöjda med lån av böcker med mera under pandemin.
21 procent av studenterna har svarat att de är ganska eller mycket
missnöjda med samma studentstöd under pandemin.
På frågan om studenterna tyckt att stöd eller handledning kring
informationssökning under pandemin fungerat, är det 44 procent av
studenterna som svarat att de under pandemin varit mycket eller ganska
nöjda. Ungefär en fjärdedel av studenterna (23 procent) har svarat att de
under pandemin varit ganska eller mycket missnöjda med stöd eller
handledning kring informationssökning. En tredjedel (33 procent) av
studenterna har svarat att de inte vet eller att frågan inte är relevant.

Fler missnöjda än nöjda med studieverkstad och
skrivarstuga
Hur har studenterna upplevt studentstöd i form av studieverkstad och
skrivarstuga och har dessa använts under pandemin? Svaren i enkäten
tyder på att en stor andel av studenterna inte har använt sig av varken
studieverkstad eller skrivarstuga.
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På frågan om de under pandemin varit nöjda med studentstödet
studieverkstad är det 65 procent av studenterna som har svarat att de inte
vet eller att frågan inte är relevant. En liten andel (14 procent) av
studenterna har svarat att de under pandemin varit mycket eller ganska
nöjda med studentstödet studieverkstad, medan 20 procent av
studenterna svarat att de varit ganska eller mycket missnöjda med
samma stöd.
När det gäller om de varit nöjda med studentstödet skrivarstuga är det 10
procent av studenterna som har svarat att de under pandemin varit
mycket eller ganska nöjda med studentstödet skrivarstuga och 17 procent
har svarat att de varit ganska eller mycket missnöjda. Det stora flertalet
(72 procent) har svarat att de inte vet eller att frågan inte är relevant.

Si och så med IT-stöd
På frågan om de varit nöjda med IT-stödet under pandemin är det 22
procent av studenterna som svarat att de varit mycket eller ganska nöjda,
medan 16 procent av studenterna svarat att de varit ganska eller mycket
missnöjda med IT-stödet. En stor majoritet (61 procent) har svarat att de
inte vet eller att frågan inte är relevant.

Blandade svar om studenthälsan under pandemin
En viktig fråga att ställa i enkäten var den om studenthälsan fungerat
under pandemin. Även här har flertalet (67 procent) svarat att de inte vet
eller att frågan inte är relevant. 15 procent av studenterna har svarat att
de under pandemin varit mycket eller ganska nöjda med studenthälsan
medan 18 procent har svarat att de under pandemin varit ganska eller
mycket missnöjda med studenthälsan.
Det finns inga klara skillnader mellan mäns och kvinnors svar på frågan.
Nybörjarstudenter är både mer positivt och mer negativt inställda till
studenthälsan jämfört med icke-nybörjare. 19 procent av
nybörjarstudenterna respektive 14 procent av icke-nybörjarna har svarat
att de är mycket eller ganska nöjda med studenthälsan under pandemin.
Samtidigt har 26 procent av nybörjarstudenterna respektive 15 procent
av icke-nybörjarna svarat att de är ganska eller mycket missnöjda med
densamma. Att utfallet kan se ut såhär beror på att en betydligt större
andel av icke-nybörjarna (72 procent) svarat att de inte vet eller att
frågan inte är relevant jämfört med 54 procent av nybörjarstudenterna.

Fler nöjda än missnöjda med studievägledning
På frågan om de varit nöjda med studievägledningen under pandemin, är
det drygt en fjärdedel (27 procent) av studenterna som har svarat att de
under pandemin varit mycket eller ganska nöjda med studievägledningen
medan 19 procent av studenterna svarat att de under pandemin varit
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ganska eller mycket missnöjda med studievägledningen. Ungefär hälften
(53 procent) har svarat att de inte vet eller att frågan inte är relevant.

Kvinnor mindre nöjda med stöd för
funktionsnedsättning
Av studenterna som besvarat enkäten är det 6 procent som uppgett att de
har någon funktionsnedsättning som gjort att de under pandemin behövt
stöd för att studera på universitet eller högskola. Det är deras svar som
redovisas nedan.
På frågan om de upplevt att stödet som universitetet eller högskolan gett
dem under pandemin har mött deras behov så är det 41 procent av
studenterna som har svarat att de helt eller till största delen har upplevt
det. Ungefär en tredjedel (29 procent) har svarat att de till viss del
upplevt det, medan 19 procent har svarat att de inte alls upplevt att stödet
som de har fått av universitetet eller högskolan mött deras behov.
Figur 18. Upplever du att universitetet/högskolan gett dig det stöd du behövt under
pandemin utifrån din funktionsnedsättning? Andel (procent) av antalet svarande som
uppgivit att de har en funktionsnedsättning som gjort att de behövt stöd för att studera.

Det finns utöver det skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av
det stöd som universiteten och högskolorna gett dem utifrån deras
funktionsnedsättning. Kvinnorna har i enkäten gett uttryck för ett större
missnöje än männen. Ungefär hälften (54 procent) av männen och
ungefär en tredjedel (34 procent) av kvinnorna har svarat att de helt eller
till största delen har upplevt att stödet som universitetet eller högskolan
gett dem under pandemin har mött deras behov. 22 procent av männen
respektive ungefär en tredjedel (32 procent) av kvinnorna har svarat att
de till viss del upplevt det. 23 procent av kvinnorna har svarat att de inte
alls upplevt att stödet som de har fått har mött deras behov, jämfört med
12 procent av männen.
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Studenternas mående
Några viktiga resultat:
 Flertalet har upplevt mer stress eller oro på grund av pandemin.
En större andel kvinnor än män har enligt svaren upplevt mer
stress eller oro på grund av pandemin.
 En något större andel av nybörjarna jämfört med icke-nybörjarna
har uppgett att de upplevt mer stress eller oro på grund av
pandemin.
 Majoriteten av studenterna har svarat att de känt sig mer
ensamma under pandemin och kvinnor har känt sig ensammare
än män.
 En tredjedel av studenterna har blivit mer oroliga för framtiden
(studieprogression och karriär). Över hälften av studenterna vid
konstnärliga utbildningar uttrycker oro för framtiden. Minst oro
för framtiden återfinns hos de som studerar till läkare, tandläkare
och apotekare.

Många har upplevt mer stress eller oro på grund av
pandemin
En viktig fråga är hur pandemin har påverkat studenternas mående och
hälsa. UKÄ har ställt frågor om studenterna på grund av pandemin har
upplevt mer stress eller oro, sömnsvårigheter, huvudvärk eller värk i
axlar, rygg och nacke.
På frågan om de på grund av pandemin upplevt mer stress eller oro, har
de allra flesta (71 procent) av studenterna svarat ja. Ungefär en fjärdedel
(26 procent) har svarat att de inte gjort det. En större andel kvinnor än
män har svarat ja på frågan. 74 procent av kvinnorna i enkäten har svarat
att de på grund av pandemin upplevt mer stress eller oro, jämfört med 66
procent av männen. Ungefär en tredjedel (31 procent) av männen har
svarat nej på frågan, jämfört med 22 procent av kvinnorna.
Det finns även skillnader mellan nybörjarstudenterna och ickenybörjarna, där nybörjarstudenterna i något högre utsträckning har svarat
att de upplevt mer stress eller oro. 74 procent av nybörjarstudenterna har
svarat att de på grund av pandemin upplevt mer stress eller oro, jämfört
med 69 procent av icke-nybörjarna.
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Många studenter har upplevt mer fysisk ohälsa på
grund av pandemin
På frågan om de upplevt mer sömnsvårigheter på grund av pandemin,
har 43 procent av studenterna svarat ja, medan 52 procent har svarat nej.
Kvinnor har i något högre grad än männen upplevt sömnsvårigheter på
grund av pandemin. 45 procent av kvinnorna har svarat ja på frågan,
jämfört med 40 procent av männen.
Figur 19. Har du på grund av pandemin upplevt mer… Andel (procent) av antalet
svarande studenter.

Nybörjarstudenterna har i något större utsträckning än icke-nybörjarna
svarat att de på grund av pandemin upplevt mer sömnsvårigheter. 46
procent av nybörjarna har svarat ja på frågan, jämfört med 41 procent av
icke-nybörjarna.
På frågan om studenterna upplevt mer värk i rygg, nacke eller axlar på
grund av pandemin, har en stor majoritet (62 procent) svarat ja. Ungefär
en tredjedel (34 procent) av studenterna har svarat att så inte varit fallet.
Kvinnor har i betydligt större utsträckning (71 procent) än män (50
procent) svarat att de på grund av pandemin upplevt mer värk i rygg,
nacke eller axlar.
En något större andel av nybörjarstudenterna än icke-nybörjare har
svarat att de på grund av pandemin upplevt mer värk i rygg, nacke och
axlar. 67 procent av nybörjarstudenterna har svarat ja på frågan, jämfört
med 60 procent av icke-nybörjarna.
Slutligen har hälften (50 procent) av studenterna svarat att de på grund
av pandemin upplevt mer huvudvärk medan 44 procent svarat att så inte
varit fallet. Det är en större andel kvinnor (57 procent) än män (41
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procent) som svarat att de på grund av pandemin upplevt mer huvudvärk.
53 procent av männen jämfört med 37 procent av kvinnorna har svarat
att så inte varit fallet. Även i jämförelsen mellan nybörjarstudenter och
icke-nybörjare kvarstår samma mönster som tidigare. En något större
andel nybörjarstudenter (54 procent) än icke-nybörjare (49 procent) har
svarat att de upplevt mer huvudvärk på grund av pandemin.

En stor majoritet har känt sig mer ensamma under
pandemin
UKÄ ställde flera frågor om studenternas psykosociala situation under
pandemin. En första fråga gällde upplevd ensamhet. En stor majoritet
(62 procent) av studenterna har svarat att de instämmer helt eller till stor
del i påståendet att de känt sig mer ensamma under pandemin. En
betydligt mindre del (19 procent) har svarat att de instämmer till liten del
eller inte alls i påståendet.
Av kvinnorna som besvarat enkäten är det en något högre andel (65
procent) jämfört med männen (58 procent) som svarat att de instämmer
helt eller till stor del i påståendet att de under pandemin känt sig mer
ensamma.
Det finns inga tydliga skillnader mellan hur nybörjare och icke-nybörjare
har svarat. Men när man bryter ner gruppen av nybörjarstudenter per kön
så framkommer att nybörjarstudenter som är kvinnor i högre grad (73
procent) än män (58 procent) svarat att de instämmer helt eller till stor
del i påståendet att de under pandemin känt sig mer ensamma.

Hälften har tyckt det varit svårare att strukturera
studietiden
En annan fråga gällde svårigheter att strukturera studietiden. Ungefär
hälften (53 procent) av studenterna har svarat att de instämmer helt eller
till stor del i påståendet att det varit svårare att strukturera studietiden
under pandemin. Samtidigt har ungefär en tredjedel (29 procent) av
studenterna svarat att de till liten del eller inte alls instämmer i
påståendet.

Citat om att strukturera studietiden
”Det gick bättre i början med distansstudierna gällande struktur
och lugn för mig. Det var dock svårt för lärarna med
omställningen. Jag upplever nu att det är svårare med struktur,
ökad stress och motivation trots att lärarna blivit bättre med
utformning av kurserna.”
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De flesta tycker det varit tidsbesparande att inte
behöva resa till lärosätet
På frågan om de tyckt det varit tidsbesparande att inte behöva resa till
lärosätet, är det en stor majoritet (63 procent) av studenterna som svarat
att de instämmer helt eller till stor del i påståendet. 19 procent av
studenterna har svarat att de instämmer till liten del eller inte alls i
påståendet.

Citat om att inte behöva resa till lärosätet
”Mycket positiv till distansstudier. Bor själv i glesbygd och slipper
pendla!”
En större andel kvinnor (67 procent) än män (56 procent) har svarat att
de instämmer helt eller till stor del i påståendet att de tyckt det varit
tidsbesparande att inte behöva resa till lärosätet. 24 procent av männen,
jämfört med 16 procent av kvinnorna har svarat att de instämmer till
liten del eller inte alls i påståendet.

Nästan alla har saknat den sociala studiemiljön
Ett mycket tydligt svar från studenterna fick UKÄ på frågan i enkäten
om de saknat den sociala studiemiljön under pandemin. 78 procent av
studenterna har svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet
att de saknat den sociala studiemiljön under pandemin. Endast 9 procent
av studenterna har svarat att de instämmer till liten del eller inte alls i
påståendet.

Citat om saknaden av den sociala studiemiljön
”Lätt känna sig ensam och orolig och utelämnad på distans, möten
och sammanhang väsentligt för välmående, perspektiv och
lärande.”

Få tycker de fått mer lugn i sina liv
UKÄ ställde också en fråga till studenterna om de fått mer lugn i sina liv
under pandemin. 22 procent av studenterna svarade att de instämmer helt
eller till stor del i påståendet att de fått mer lugn i sina liv under
pandemin. En lika stor andel (22 procent) svarade att de instämmer till
viss del. Men en majoritet av studenterna (52 procent) svarade att de
instämmer till liten del eller inte alls i påståendet.
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Få har haft ekonomiska problem på grund av
minskad arbetstid
UKÄ ställde en fråga som handlade om eventuella ekonomiska problem
under pandemin. En mindre del av studenterna uppger att de haft
ekonomiska problem på grund av pandemin – endast 6 procent av
studenterna instämmer helt eller till stor del i påståendet att de under
pandemin haft ekonomiska problem på grund av minskad arbetstid
genom till exempel permittering, uppsägning eller färre timmar. Det
stora flertalet (65 procent) av studenterna har svarat att de instämmer till
liten del eller inte alls i påståendet, samtidigt som en fjärdedel (25
procent) av studenterna svarat att de inte vet eller att påståendet inte är
relevant för dem.

En tredjedel av studenterna har blivit mer oroliga
för framtiden
Ungefär en tredjedel (32 procent) av studenterna har svarat att de
instämmer helt eller till stor del i påståendet att situationen under
pandemin gjort dem mer oroliga för framtiden när det gäller
studieprogression eller karriär. 19 procent instämmer till viss del, medan
nästan hälften (46 procent) svarat att de instämmer till liten del eller inte
alls.
Studenter som studerar en konstnärlig utbildning är de som i högst grad
(56 procent) har svarat att de instämmer helt eller till stor del i påståendet
att situationen under pandemin gjort dem mer oroliga för framtiden när
det gäller studieprogression eller karriär. 39 procent av dessa studenter
har dessutom svarat att de instämmer helt i påståendet. Situationen under
pandemin verkar ha orsakat minst oro för framtiden bland studenter som
studerar en läkar-, tandläkar- eller apotekarutbildning respektive en
lärarutbildning, av vilka 57 procent av studenterna svarat att de enbart
instämmer till liten del eller inte alls i påståendet.
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Figur 20. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Situationen under
pandemin har gjort mig mer orolig för framtiden (för studieprogression eller karriär).
Andel (procent) av antalet svarande studenter.
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Sammantaget om kvaliteten
på utbildningen
Några viktiga resultat:
 En stor majoritet av studenterna har svarat att de under pandemin
upplevt att utbildningens kvalitet har varit bra.
 Kvinnor har i högre grad än män svarat att de under pandemin
upplevt att utbildningens kvalitet har varit bra.
 Studenter som studerar en läkar-, tandläkar- eller
apotekarutbildning, tillhör de utbildningar, där studenterna i
störst utsträckning svarat att de under pandemin upplevt att
utbildningens kvalitet har varit bra.
 Studenter som studerar en konstnärlig utbildning har i störst
utsträckning svarat att de under pandemin upplevt att
utbildningens kvalitet har varit dålig.

De flesta ger utbildningen ett gott betyg
En viktig fråga gäller kvaliteten i utbildningen som till stor del bedrivits
på distans under pandemin. UKÄ:s avslutande fråga i enkäten gällde
därför hur studenterna sammantaget upplevt kvaliteten i sin utbildning
under pandemin.
En stor majoritet av studenterna (77 procent) har svarat att de under
pandemin sammantaget har upplevt att kvaliteten på utbildningen varit
mycket eller ganska bra. En betydligt mindre andel av studenterna (23
procent) har svarat att de har upplevt att kvaliteten på utbildningen varit
ganska eller mycket dålig.
En något högre andel av kvinnorna (79 procent) jämfört med männen (74
procent) har svarat att de upplevt utbildningens kvalitet som mycket eller
ganska bra. Det finns ingen tydlig skillnad mellan hur
nybörjarstudenterna och icke-nybörjarna besvarat frågan, annat än att en
något högre andel (24 procent) av icke-nybörjarna angett att de tyckt
utbildningens kvalitet varit ganska eller mycket dålig, jämfört med
nybörjarna, av vilka 19 procent angett det svarsalternativet.
Den överlag positiva bilden gäller studenter inom alla
utbildningsområden. Studenter vid läkar-, tandläkar- eller
apotekarutbildning, civilingenjörsutbildning, SLU-utbildning, humaniora
och teologi, vård- eller receptarieutbildning eller övrig utbildning är mest
nöjda med sina utbildningars kvalitet under pandemin. Mellan 78
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procent och 85 procent av de studenterna har svarat att de upplevt att
kvaliteten varit mycket eller ganska bra. Minst nöjda med utbildningens
kvalitet är studenter som studerar en konstnärlig utbildning, av vilka 39
procent svarat att de upplevt att utbildningens kvalitet varit ganska eller
mycket dålig under pandemin. Men även bland studenter inom
konstnärliga utbildningar är det en högre andel (61 procent) som
upplever att kvaliteten på utbildningen under pandemin har varit ganska
eller mycket bra.
Figur 21: Sammantaget, hur har du upplevt kvaliteten på din utbildning under
pandemin? Andel (procent) av antalet svarande studenter.
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Några jämförelser med
Norge
Några exakta jämförelser mellan UKÄ:s och NOKUT:s studentenkäter
låter sig inte göras, vilket beror på vissa metodologiska skillnader mellan
de två enkäterna, trots att flera av frågorna är desamma 9. En skillnad är
att NOKUT:s enkät genomfördes hösten 2020, medan UKÄ:s enkätsvar
samlades in under våren 2021. Målpopulationer och urval skiljer sig
också åt. NOKUT:s undersökning är betydligt mer omfattande i fråga om
urvalet, cirka 30 000 studenter svarade på enkäten, vilket innebär en
svarsfrekvens på 44 procent 10. Studenterna i NOKUT:s undersökning är
andraårsstudenter på kandidat- respektive masterprogram – inklusive
andraårs- och femteårsstudenter på fem- eller sexåriga program som
leder till en masterexamen. I UKÄ:s undersökning finns två
målpopulationer. Utöver studenter med minst tre terminers studier
bakom sig (icke-nybörjare), ingår även nybörjarstudenter.
Båda undersökningarna är dock nationella undersökningar som ger en
god täckning av utbildningar/utbildningsområden och lärosäten. I
NOKUT:s enkät är de frågor som direkt relaterar till studenternas
upplevelser av att studera under coronapandemin utvecklade i samarbete
med forskningsinstitutet NIFU. Svaren återges inte uppdelat på kvinnor
och män.
Det som återges nedan är några huvudtendenser. Precis som UKÄ:s
enkät visar, var studenternas sammantagna intryck av sin utbildning
fortsatt gott enligt den norska undersökningen, även om det skett en
förhållandevis liten nedgång sedan året innan.
Likheter i studenternas inställning till distansundervisning 11

Det är en högre andel studenter i den norska undersökningen som svarat
att de tycker att situationen under pandemin gjort dem mer positiva till
distansundervisning, 46 procent jämfört med 35 procent av studenterna i
den svenska undersökningen 12. Det är svårt att veta vad det beror på. Det
behöver inte handla om skillnader i hur distansundervisningen bedrivits,

För mer information om den norska undersökningen, se Studiebarometret 2020 – Hovedtendenser,
NOKUT, 2021.
10
Svarsfrekvensen för UKÄ:s undersökning är 35,4 procent.
11
I UKÄ:s rapport används termen ’distansundervisning’ medan man i den norska undersökningen
varit mer precis och istället talar om ’nettbasert undervisning’.
12
Procenttalen som anges är det sammanlagda procenttalet för de två svarsalternativen ’instämmer
helt i påståendet’ och ’instämmer till stor del i påståendet’. Det gäller hela avsnittet om den norska
undersökningen. I den norska undersökningen är svarsalternativen utöver ’instämmer helt (5)’ och
’instämmer inte alls (1)’, angivna med siffrorna 2, 3 och 4. Svarsalternativet 2 motsvarar i UKÄ:s
undersökning ’till liten del’, svarsalternativet 3 motsvarar ’till viss del’ och svarsalternativet 4
motsvarar ’till stor del’.
9
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utan en tänkbar förklaring skulle kunna vara att pandemin hade pågått
under en längre tid när den svenska undersökningen gjordes och att
situationen med tiden upplevts som alltmer påfrestande.
I den norska undersökningen är det samtidigt en något högre andel av
studenterna som svarat att situationen under pandemin visat att fysiska
möten är absolut nödvändiga för lärarande, 49 procent jämfört med 42
procent av i den svenska undersökningen.
En något lägre andel (30 procent) i den norska undersökningen, jämfört
med 37 procent i den svenska, har svarat att online-föreläsningar till stor
del kan ersätta fysiska föreläsningar utan att påverka studieresultaten.
Studenterna i de båda undersökningarna är mer negativa till frågan om
online-seminarier/gruppundervisning i stor uträckning kan ersätta fysiska
seminarier utan att påverka studieresultaten. 22 procent av studenterna i
den norska undersökningen, jämfört med 25 procent i den svenska har
svarat jakande på frågan.
När det gäller frågan om handledning på distans fungerat bra som ett
alternativ till vanlig handledning, är studenterna eniga i de båda
undersökningarna. 34 procent av studenterna i den norska
undersökningen och 36 procent i den svenska uppger att de tycker det.
Samma svårigheter att engagera studenter i diskussioner på
distans

På frågan om lärarna gjort bra arrangemang för distansundervisningen är
det en lägre andel (43 procent) i den norska undersökningen som svarat
jakande, jämfört med den svenska undersökningen (57 procent).
Skillnaden kan möjligen förklaras av att den norska undersökningen
gjordes i ett tidigare skede av pandemin och att lärarna efter hand blivit
bättre inom området.
Trots skillnaden i undersökningstidpunkt kan man konstatera att vissa av
distansundervisningens utmaningar har hållit i sig under pandemin. Det
är nämligen nästan en exakt lika stora andel i den norska som i den
svenska undersökningen (26 respektive 27 procent av studenterna) som
svarat att lärarna har varit bra på att engagera studenter i diskussioner på
distans. Detsamma gäller frågan om brist på digital kompetens bland
lärarna har påverkat undervisningens kvalitet negativt, där studenterna i
den norska undersökningen svarat jakande till 30 procent, jämfört med
31 procent av studenterna i den svenska undersökningen.
Svaren är även mycket lika när det gäller om lärarna har gett bra
information om hur undervisningen ska gå till, vilket 48 procent av
studenterna i den norska undersökningen svarat att de tycker, jämfört
med 52 procent av studenterna i den svenska. Studenterna i de två
undersökningarna har även svarat snarlikt när det gäller om lärarna
uppmuntrat studenterna att ge input för förbättringar av
distansundervisningen. 44 procent av studenterna i den norska
58

UKÄ 2021: STUDENTENKÄT 2021

undersökningen och 48 procent i den svenska har svarat jakande på den
frågan.
Undervisningen på distans mindre motiverande även i Norge

Svaren på frågorna om studenternas deltagande i undervisningen är
mycket lika i de två undersökningarna. På frågan om de deltagit mer
aktivt i undervisningen när den ägt rum på distans är det 13 procent av
studenterna i den norska undersökningen, jämfört med 15 procent i den
svenska som svarat jakande.
Undervisningen på distans har varit mindre motiverande. Det har 61
procent av studenterna i båda undersökningarna svarat.
Skillnad i svaren om nätbaserad hemtentamen

När det gäller om frågan om hemtentamen passat bra för den egna
utbildningen/kursen är svaren i de två enkäterna mycket snarlika. I den
norska undersökningen är det cirka 60 procent som svarat jakande på
frågan, jämfört med 57 procent i den svenska.
En väsentlig skillnad återfinns när det gäller frågan om nätbaserad
hemtentamen har haft mer utmanande uppgifter än en vanlig
salstentamen. Här är det 56 procent av studenterna i den norska
undersökningen som svarat att nätbaserad hemtentamen har haft mer
utmanande uppgifter än en vanlig salstentamen, jämfört med 40 procent
av studenterna i den svenska undersökningen.
Studenterna har saknat den sociala studiemiljön i samma
utsträckning i Norge

Den bild som framträder i respektive enkät av den psykosociala miljön är
relativt lika. En nästan exakt lika stor andel av studenterna i de norska
och svenska undersökningarna (77 respektive 78 procent) har uppgett att
de saknat den sociala studiemiljön. En något lägre andel (51 procent) av
studenterna i den norska undersökningen, jämfört med 62 procent av
studenterna i den svenska har uppgett att de känt sig mer ensamma under
pandemin. En möjlig förklaring skulle kunna vara att pandemin pågått
under en längre tid då enkätsvaren samlades in i den svenska
undersökningen.
En något högre andel (28 procent) i den norska undersökningen har
svarat att de fått mer lugn i sina liv, jämfört med studenterna i den
svenska (22 procent). En något högre andel i den norska undersökningen
(65 procent) jämfört med den svenska (53 procent) har tyckt de varit
svårare att strukturera studietiden.
En något högre andel (40 procent) av studenterna i den norska
undersökningen har svarat att situationen under pandemin gjort dem mer
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oroliga för framtiden, jämfört med 32 procent av studenterna i den
svenska undersökningen.
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Avslutande diskussion
Kvinnor något mer positiva till distansundervisning
Av undersökningen framgår att det finns vissa skillnader mellan hur
kvinnor och män upplevt sina studier och sin studiesituation under
pandemin. Kvinnorna har i större utsträckning än män svarat positivt om
distansundervisning. Kvinnorna som besvarat enkäten instämmer i högre
grad helt eller till stor del i påståenden om att lärarna gjort bra
arrangemang för distansundervisningen och att föreläsningar, seminarier,
gruppundervisning till stor del kan genomföra digitalt utan att påverka
studieresultaten samt att handledning på distans har fungerat som ett bra
alternativ till vanlig handledning.
Män har i större utsträckning svarat att digital undervisning varit mindre
motiverande. En högre andel män än kvinnor har också svarat att de har
varit mer benägna att komma oförberedda till undervisningen, eller till
att avstå från undervisningen om den varit digital – 52 procent jämfört
med 38 procent av kvinnor.
Trots kvinnors relativt sett positiva inställning till digital undervisning,
har de också under pandemin lidit av fler fysiska och psykosociala
åkommor än män. Men samtidigt har kvinnor i högre utsträckning än
män svarat att de upplevt det som tidsbesparande att slippa åka till
lärosätet.
Män med en funktionsnedsättning var betydligt nöjdare med det stöd
lärosätet gav dem än vad kvinnorna var; 54 procent av männen var
nöjda, jämfört med 34 procent av kvinnorna.
När det gäller könsskillnaderna i enkätsvaren är det är värt att påpeka att
de kan hänga ihop med vilken utbildning studenterna går. Minst skillnad
mellan kvinnors och mäns svar på om situationen under pandemin gjort
dem mer positivt inställda till distansundervisning, hittar man inom
samhällsvetenskapliga utbildningar. Det sammanfaller med att det också
är ett av de utbildningsområden där studenterna i högst utsträckning
svarat att de blivit mer positiva till distansundervisning under pandemin.
Störst skillnader hittar man inom SLU-utbildningar och
lärarutbildningar.

Nybörjare har haft mer distansundervisning än ickenybörjare och har haft större svårigheter
Nybörjare har tidigare inte ingått som målpopulation i de studentspeglar
som UKÄ och dess föregångare Högskoleverket har gjort. Att vi valde
att inkludera dem här, grundade sig i arbetshypotesen att nybörjare kan
ha upplevt det svårare att ha stora delar av sin undervisning på distans
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när de dessutom befann sig i en helt ny studiesituation och studiemiljö.
Av undersökningen framgår att nybörjare i störst utsträckning än ickenybörjare svarat att de fått all sin undervisning omställd till
distansundervisning. Det rör sig om en skillnad på 10 procentenheter
jämfört med icke-nybörjare. Det kan möjligen bero på att många av de
första kurserna som studenter läser inom sina utbildningar lämpar sig
särskilt väl för den digitala föreläsningsformen.
Nybörjarna är enligt enkätsvaren mer positiva till lärarnas arrangemang
under pandemin än icke-nybörjare. Samtidigt har nybörjarna i något
större utsträckning angett att fysiska möten är absolut nödvändiga för
lärande – 47 procent jämfört med 40 procent av icke-nybörjare.
Nybörjare har också upplevt utbildningen som mer utmanande än ickenybörjare och i större utsträckning bekräftat att studierna ställer för höga
krav på dem, att de upplevt studietakten som för hög, och även i större
utsträckning upplevt problem med bristande förkunskaper. De svarar
också i större utsträckning att de inte bidragit spontant till diskussionen i
undervisningen, något som eventuellt till viss del kan förklaras av att
utbildningsformerna för nybörjare kanske inte gett samma utrymme till
detta. De har också i högre utsträckning svarat att de kommit
oförberedda till undervisningen, jämfört med icke-nybörjare. Nybörjare
uppger även i större utsträckning än icke-nybörjare att de tror att de
kommer bli försenade i sina studier på grund av pandemin.
Nybörjarstudenter har i något större utsträckning än icke-nybörjare
svarat att de upplevt olika sorters oro och fysiska åkommor, som värk i
rygg och nacke, sömnsvårigheter och huvudvärk. Frågan om ensamhet är
svårare att utläsa, men icke-nybörjare svarar i högre utsträckning att de
inte känt sig ensamma, jämfört med nybörjare. Nybörjare som är kvinnor
har i större utsträckning än nybörjare som är män svarat att de känt sig
mer ensamma under pandemin – 73 procent jämfört med 58 procent.
UKÄ publicerade tidigare under 2021 en sammanställning av lärosätenas
och studentkårernas egna kartläggningar och analyser av omställningen
till distansundervisning till följd av coronapandemin 13. Majoriteten av
analyserna och kartläggningarna genomfördes under vårterminen år 2020
medan några genomfördes under höstterminen år 2020. Syftet med
rapporten var att utifrån de undersökningarna ge en nationell bild av hur
övergången till distansundervisning upplevts och fokus var på frågor
som rör utbildningskvalitet. I sammanställningen beskrivs att lärarnas
bild är att studenterna på de senare delarna av program eller som studerar
på avancerad nivå har klarat omställningen bäst 14. Bilden
överensstämmer med UKÄ:s enkätundersökning, som visar att ickenybörjarna i viss utsträckning har klarat sig bättre.

13
UKÄ, 2021. Omställningen till distansundervisning som följd av coronapandemin. En
sammanställning av lärosätenas och studentkårernas egna kartläggningar och analyser (rapport
2021:5).
14
Ibid, sid 17.
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Sammantaget tyder svaren i enkätundersökningen på att mer behöver
göras för att nybörjarna ska få en så bra start som möjligt på sina studier,
om situationen med en mycket stor andel distansundervisning upprepas i
framtiden. Det gäller framför allt nybörjarstudenter som inte aktivt sökt
sig till distansutbildning. Men det är samtidigt svårt att uttala sig om hur
stor del av svårigheterna som beror på omställningen till
distansundervisning, eftersom UKÄ inte i tidigare studentspeglar
inkluderat nybörjarstudenterna som målpopulation.

Utbildningarna har drabbats olika under pandemin
Det finns stora skillnader när det gäller hur studenter inom olika
utbildningar eller utbildningsområden upplevt sina studier och sin
studiesituation under pandemin. Detta hänger med stor sannolikhet
samman med det faktum att vissa utbildningar lämpar sig bättre för
distansundervisning än andra. Studenter inom humaniora, teologi och
samhällsvetenskap är de som fått störst andel av sin utbildning omställd
till distansundervisning. Detta är kanske inte så förvånande eftersom
dessa utbildningar, som har relativt få praktiska moment, lättare kan
genomföras digitalt. Studenter i samhällsvetenskapliga ämnen tillhör de
som i störst utsträckning svarat att situationen under pandemin gjort dem
mer positiva till distansundervisning.
Studenter inom humaniora och teologi, lärarutbildningar och
samhällsvetenskapliga ämnen är de som i störst utsträckning svarat att
hemtentamen passat bra för deras utbildning eller kurs. Detta är föga
förvånande, då hemtentamina varit ett regelbundet inslag i dessa
utbildningar även före pandemin. Allt detta pekar på att ämnen med stor
tyngd på teori klarat av omställningen relativt bra, eftersom dessa
utbildningsområden med större enkelhet kunnat ersätta fysiska
undervisningsformer med digitala eller i vissa fall inte behövt göra
någon omställning alls.
Lärarutbildningar och vård- och receptarieutbildningar har klarat sig bra
när det gäller omställning av praktik och VFU. Studenterna inom dessa
utbildningsområden var bland dem som i störst utsträckning svarade att
mängden praktik eller VFU varit oförändrad.
Utbildningar med fler praktiska inslag, exempelvis
högskoleingenjörsutbildningar och annan teknisk utbildning,
naturvetenskapliga utbildningar och SLU-utbildningar har haft en något
svårare omställning. Studenterna inom dessa utbildningsområden är
bland de som i störst utsträckning rapporterar en stor minskning av
praktiska moment som fältarbete, exkursioner, egen datainsamling,
laborationer, praktik eller övriga praktiska moment.
Trots en del svårigheter återfinns civilingenjörsstudenter och läkar-,
tandläkar- och apotekarstudenter bland de utbildningsområden där högst
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andel studenter svarat att de sammantaget är nöjda med utbildningens
kvalitet under pandemin.
När vi tittar närmare på de utbildningar som relaterar till hälso- och
sjukvården samt omvårdnad ser vi att läkar-, tandläkar- och
apotekarstudenter är de som sett minst andel av sin utbildning läggas om
till distansundervisning. Det är utbildningar med många praktiska inslag
som är svåra att genomföra på distans. Samtidigt är denna studentgrupp
de som i störst utsträckning svarat att omfattningen av praktik eller VFU
minskat, och dessa studenter är de som i lägst utsträckning ansett att
hemtentamina passat deras utbildning. Vård- och receptarieutbildningar,
å andra sidan, är bland de som i störst utsträckning svarat att mängden
VFU och praktik varit densamma. Vård- och receptarieutbildningar
tillhör också de utbildningar där studenterna i störst utsträckning svarat
att situationen under pandemin gjort dem mer positiva till
distansundervisning. Av de intervjuer som UKÄ genomfört inom ramen
för sin undersökning om VFU under coronapandemin framgår att vissa
praktiska moment gjorts om och blivit digitala inom
sjuksköterskeprogrammet 15. Det gäller till exempel moment inom
ergonomi och i att hantera patienter i säng. Enligt de intervjuade har
dessa moment fungerat väl att genomföra digitalt.
De konstnärliga utbildningarna utmärker sig som ett särskilt utsatt
område. Även om konstnärliga utbildningar är bland de som haft minst
andel av sin undervisning på distans, har ändå en betydande del ställts
om. De konstnärliga utbildningarna är bland de utbildningsområden som
i högst utsträckning upplevt en minskning av lärarledd tid, och de har
även upplevt omfattande minskningar av andra undervisningsformer. 44
procent svarade att omfattningen av repetitioner minskat, 64 procent att
omfattningen av utställningar minskat, och 63 procent att omfattningen
av återkoppling på konstnärliga arbeten minskat. De tillhör även de som
i störst utsträckning svarat att omfattningen av övriga praktiska övningar
minskat och de som i lägst utsträckning ansett att hemtentamina passat
deras utbildning. De konstnärliga studenterna är de som i lägst
utsträckning svarat att situationen under pandemin gjort dem mer
positiva till distansundervisning. Dessa studenter är också de som i störst
utsträckning svarat att de blivit mer oroliga inför framtiden när det gäller
studieprogression eller karriär och som överlag varit minst nöjda med
kvaliteten på sin utbildning.

En del utmaningar i distansundervisningen men
flertalet ger sin utbildning ett gott betyg
En del områden som belyses i enkäten tyder på att det finns
utvecklingsområden i distansundervisningen. Det gäller kanske i

15
UKÄ, 2021. Verksamhetsförlagd utbildning inom sjukvården under coronapandemin. En
intervjustudie med företrädare för sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet, rapport 2021:25,
sid 11.
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synnerhet spontana diskussioner i klassrummet, där utfallet är klart
sämre än i Studentspegeln 2016 16. I den undersökningen var det 44
procent som svarade att det mycket sällan/aldrig eller sällan spontant
bidrog till diskussioner i undervisningen. I den här enkätundersökningen
har en stor majoritet av studenterna (71 procent totalt och 69 procent av
icke-nybörjarna) svarat att de ganska sällan eller sällan/aldrig spontant
bidragit till diskussionen i undervisningen. Frågan hänger förmodligen
samman med hur studenterna svarat gällande hur de upplevt lärarnas
förmåga att engagera studenter till diskussion, där 42 procent svarat att
de enbart till liten del eller inte alls instämmer i påståendet att lärarna
varit bra på att göra det. I UKÄ:s sammanställning av lärosätenas och
studentkårernas undersökningar bekräftas bilden av att studenterna visat
tendenser på att delta mindre aktivt i diskussioner under pandemin 17.
Ett annat utvecklingsområde är lärarnas digitala kompetens. Ungefär en
tredjedel av studenterna har uppgett att den påverkat undervisningens
kvalitet negativt. Man kan även notera att mer än en tredjedel av
studenterna uttryckt att de upplevt att kravnivån varit för hög. I
Studentspegeln 2016 uppgav 23 procent av studenterna att studierna ofta
eller mycket ofta ställt för höga krav på dem. I den här undersökningen
är det 34 procent av icke-nybörjarna och 42 procent av nybörjarna som
har uppgett att de alltid/väldigt ofta eller ganska ofta upplevt att
studierna ställt för höga krav på dem under pandemin.
Med tanke på den stora utmaning som coronapandemin inneburit både
för högskolans personal och för studenterna är det ändå glädjande att
flertalet studenter ger sin utbildning ett gott betyg – 77 procent av
studenterna uppger att utbildningens kvalitet sammantaget varit ganska
bra eller mycket bra under pandemin. Samtidigt är siffran lägre än i
Studentspegeln 2016. Där gav 91 procent av studenterna sin utbildning
det sammanfattande betyget bra eller mycket bra.

16
För de jämförelser som görs i detta avsnitt med Studentspegeln 2016 (UKÄ, rapport 2017:3), är
samtliga svarsalternativ angivna på en fyrgradig skala i båda undersökningarna.
17
UKÄ, 2021. Omställningen till distansundervisning som följd av coronapandemin. En
sammanställning av lärosätenas och studentkårernas egna kartläggningar och analyser, rapport
2021:5, sid 18.
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.
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