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Digital omställning i högre utbildning 
- medskick och sammanfattande tankar från ITHU 
Denna text syftar till att ge en sammanfattande bild av erfarenheter och tankar kring den digitala 

omställningen utifrån ITHU:s rapport: Digital omställning i högre utbildning - möjligheter, utmaningar 

och förutsättningar samt delrapporter om ITHU:s Facebookgrupp och enkät till medlemmar. 

Inledningsvis presenteras tre övergripande medskick vad ITHU:s styrgrupp anser behöver beaktas 

och som bör guida fortsatt utvecklingsarbete. Därefter presenteras en sammanfattning av 

erfarenheter och tankar kring några framträdande områden utifrån arbetet under 2020. 

Medskick för fortsatt arbete 

Följande tre områden ser ITHU som centrala att beakta i det fortsatta arbetet med digital omställning 

av högre utbildning. 

1. Sverige behöver nationell samordning 

● Nätverk och olika samverkansgrupper utan formellt mandat och ekonomi, hanterar idag 

många av de utmaningar och problem som digital omställning medför. Detta inte tillräckligt 

hållbart och det behövs en nationell samordnande kraft som kan ge en starkare stomme. 

● Avsaknaden av samordning riskerar att dränera utbildningssystemet på kraft. 

● Det måste på nationell ledningsnivå skapas stabila förutsättningar för teknikval 

● Formen för samordning behöver ta vara på det som redan görs, men göra det bättre, med 

fastare former, större omfattning och mer strategiskt genomarbetat. 

● Tidigare rapporter påvisar också behovet av nationell samordning (UKÄ, 2020; Nyman, 2020) 

● Förebilder för nationell samordning för högre utbildning finns i t ex Storbritannien (Jisc), 

Norge (Diku), Holland (SURF) och Estland (E-Estonia utbildningsdel). 

● Viktigt framgent är också att följa och engagera sig i EU:s arbete med bl.a. The European 

Digital Strategy.  

 

2. Behov av ökad samverkan, öppenhet och delningskultur 

● Den digitala omställningen suddar ut gränser och möjliggör öppenhet och samverkan, hur 

bör dessa “nya” möjligheter tillvaratas?  

● Arbetsliv och samhälle skulle gynnas av att öppna upp akademin 

● Lärare och lärosäten skulle tjäna mycket på en bättre delningskultur. Konkurrenssituationen 

mellan olika parter främjar effektivitet på en nivå men hämmar den på en annan nivå. 

Genom öppenhet och samverkan kan effektiviteten höjas totalt sett. 

● Hållbar utveckling kan bara uppnås genom samverkan. 

● Sociala aspekter som inte tas tillvara riskerar att försvaga redan svaga grupper. 

● Juridiska aspekter och snävare datasäkerhet utgör knutar som hindrar samverkan. 

● EUA har tagit fram ett visionsdokument som ger intressanta perspektiv på det ”gränslösa 

universitetet”- Universities without walls – a vision for 2030.  

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/pedagogiskt-utvecklingsarbete/pedagogiskt-utvecklingsarbete---rapportering-av-regeringsuppdrag.html
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2020/08/ESO_2020_5_Uppkopplad-utbildning_Webb.pdf
https://www.jisc.ac.uk/
https://diku.no/
https://www.surf.nl/en
https://e-estonia.com/solutions/education/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://www.eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf
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3. Behov av ökat stöd för högskolepedagogisk digital utveckling 

● Den digitala omställningens utmaningar synliggör ett stort behov av pedagogisk 

utveckling/förnyelse och kompetensutveckling’. 

● Digitala omställning möjliggör också utveckling av högre utbildning. De nyvunna 

kunskaperna/erfarenheterna som digitaliseringen för med sig skapar goda förutsättningar för 

ett och ”pedagogiskt språng”. 

● Digitaliseringen utmanar många traditioner inom Högre utbildning och synliggör behov av att 

anpassa gamla rutiner, regler och lagar till nya förutsättningar  

● En stor utmaning är att balansera juridiska och pedagogiska perspektiv i den snabba 

utvecklingen. Juridiska frågor och perspektiv tenderar att överskugga de pedagogiska, vilket 

skapar stor osäkerhet för lärare att utforska digitaliseringen möjligheter och begränsningar. 

Fortsatt pedagogisk utveckling kräver översyn och samsyn kring hur lagstiftningar tolkas. 

● Digitaliseringen av samhället och av högre utbildning har satt frågan om nationellt 

samordnade krav på högskolepedagogisk utbildning för lärare i fokus. På EU nivå pågår också 

ett intensivt arbete med ramverk och strategier (DigCompEdu) för att stärka pedagogisk 

digital kompetens. ITHU:s subnätverk för Pedagogisk digital kompetens arbetar för att främja 

samverkan på nationell och nordisk nivå i samspråk med EU:s projektgrupp.  

Sammanfattning av erfarenheter och tankar utifrån några framträdande 

områden 

Följande områden har framträtt som centrala i ITHU:s arbete med sammanställning och analys av 

erfarenheter från den digitala omställningen under 2020. 

Stöd och support 

● Lärosätenas ”pedagogiska enheter” ställde snabbt om verksamheten där många av ITHU:s 

medlemmar fick en viktig roll.  

● Mycket har kommit att handla om stöd i lärarnas omställning att genomföra sin undervisning på 

distans. Fokus initialt var hantering av verktyg, men efterhand allt mer fokus på pedagogiskt 

användande av verktyg och system.  

● Ett viktigt komplement till högskolepedagogiska enheters arbete har varit samverkan och stöd på 

nationell nivå där ITHU:s Facebookgrupp Digital omställning av högre utbildning NU har kommit 

att utgöra ett efterfrågat och viktigt nationellt forum för utbyte och stöd över gränser.  

● Utöver detta bjöd lärosäten in varandra till sina olika aktiviteter som support och webinarier mm. 

samt att många andra aktörer och nätverk nationellt och internationellt har kommit att erbjuda 

öppna webinarier (bl.a. EDEN, EUA) 

● Betydelsen av generöst pedagogiskt och tekniskt stöd har blivit tydligt. Förmodligen skulle en väl 

utbyggd organisation för detta få fler lärare att vara mer benägna att pröva nya sätt att undervisa 

och examinera med hjälp av digitala verktyg även efter pandemin. 

● Den kraftigt ökade efterfrågan på varje lärosäte har dock också inneburit att IKT-pedagoger, IT-

support, pedagogiska stödenheter mm har tvingats rikta uppmärksamheten inåt sina egna 

organisationer vilket har stått i vägen för ännu större samordningsvinster. 

● När det gäller stöd, guidning och support till studenter upplever vi att detta inte givits lika mycket 

uppmärksamhet. 

Digitala infrastrukturer och verktyg 

● Nära samverkan under många år mellan ITHU och SUNET, att erbjuda infrastruktur och verktyg 

till landets lärosäten har givit goda grundförutsättningar för digital omställning. Internationellt 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan
https://www.eden-online.org/events/virtual-events/
https://eua.eu/events.html
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finns exempel på tydligare formell organisation för detta t.ex Jisc (UK) och SURF (Holland) och E-

Estonia (Estland), men också länder med lägre grad av samverkan och samordning. Inom EU 

pågår också strategiarbete med The European Digital Strategy som är viktigt att följa.   

● Behov av fortsatt samordning och tillgängliggörande av funktionella och “datasäkra” system och 

verktyg. Det behövs en ordentlig genomlysning av hur system och verktyg kan användas 

framgent, där pedagogiska-, juridiska- och datasäkerhetsperspektiv beaktas och vävs samman. 

Det finns annars en betydande risk att det läggs en “våt filt” över fortsatt utveckling av 

utbildning. Hittills har den digitala omställningen präglats mycket av frågor om datasäkerhet 

samt juridiska tolkningar med stor variation mellan lärosäten. 

● Skapande av digitala tjänster som vi själva har kontroll över med eller utan samarbete med 

företag och organisationer som delar samma grundsyn om integritet och skydd av offentliga 

värden måste till nu. 

● En del frågor har väckts när det gäller studenters digitala infrastruktur med tillgång till utrustning, 

uppkoppling mm. 

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

● En framträdande utmaning har varit att skapa engagemang och gemenskap i en digital lärmiljö. 

Det gick relativt lätt att omvandla föreläsningar till ett digitalt format i t ex Zoom, men många 

lärare saknar metoder för att skapa diskussion och engagemang.  

● Mycket har rapporterats om upplevelse av bristande social interaktion och känsla av social 

gemenskap främst bland studenter. Hur social interaktion, både informell och formell, kan 

främjas i digitala lärmiljöer skulle sannolikt ha kunnat få ett större fokus i det stöd och den 

support som erbjuds till lärare. 

● Många lärare har dock i större utsträckning börjat fundera över vad man gör med den tid 

studenter och lärare har tillsammans och hur den bör organiseras. Frågor kring hur man 

engagerar studenter och hur sociala interaktion mellan studenter kan främjas genom t.ex. 

informella digitala mötesplatser har fått större fokus. 

● Det finns ett behov av att i ökad grad bjuda in studenter som delägare i sin egen utbildning och 

sitt lärande och därmed också utveckla en förändrad lärarroll. 

Pedagogisk och digital kompetensutveckling  

● Det ökade kravet på arbete med digitala verktyg i undervisning och examination har bidragit till 

att fler lärare har fått upp ögonen för funktionalitet i de system som lärosätena har. Den digitala 

kompetensen generellt och den pedagogiska digitala kompetensen specifikt har ökat drastiskt på 

kort tid. Den mycket speciella situationen som har inneburit att det inte funnits något annat 

alternativ än att lägga om undervisning och examination till att genomföras digital på distans har 

gjort att det är just möjligheterna lärarna sökt då de inte har haft råd att fastna i eventuella 

svårigheter. 

● De lärare som har gett uttryck för flest utmaningar i den uppkomna situationen med pandemin 

är de som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av distansutbildning. Dessa lärare har upplevt 

sig sakna antingen tillräcklig digital kompetens eller pedagogiska verktyg för undervisning och 

examination på distans eller både ock. 

● En stor pedagogisk utmaning framöver, blir för lärare som saknar erfarenheten av 

distansundervisning och examination att “tänka distans”. På flera lärosäten har det funnits delar 

av verksamheten som inte velat eller inte ansett sig kunna förändra utbildningens form utan 

istället sökt dispens för att få genomföra campusbaserad undervisning och examination. 

● Många har upptäckt att digitala miljöer och verktyg kan fungera väl, vilket för en del lärare 

inneburit ett ”paradigmskifte”. 

https://www.jisc.ac.uk/
https://www.surf.nl/en
https://e-estonia.com/
https://e-estonia.com/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
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● Det är lätt att här glömma bort studenternas utveckling av digital kompetens. Utveckling av 

digital kompetens som en generisk kompetens som är viktig i lärande för hållbar utveckling i all 

utbildning. Vilka är morgondagens studenter och vad kommer de kräva? Hur påverkar det 

behovet av pedagogisk digital kompetens hos framtidens lärare? 

● Fortsatt utveckling av digitala och blandade lärmiljöer för ökad kvalitet i undervisning och 

lärande måste ske i samverkan mellan studenter och lärare.  

Rättssäker examination 

● En utmaning under pandemin har varit att gå från campusförlagd examination till att genomföra 

examinationer digitalt på distans.  

● Den kanske största utmaningen har gällt att många kurser fortfarande examineras med 

traditionell salstentamen. Den här examinationsformen har visat sig vara mest sårbar och svårast 

att hitta tillfredsställande lösningar på.  

● De pedagogiska möjligheterna att nu både behöva och ha möjlighet att utveckla och pröva nya 

examinationsformer har bidragit till pedagogisk kreativitet och nya sätt att designa 

examinationer och formulera uppgifter. 

● Många av de juridiska frågor som nu ställts på sin spets är inte nya, men omställningen i 

pandemin har gjort att de aktualiserats och tvingats upp till diskussion. Det innebär en viktig 

möjlighet att kunna ifrågasätta tidigare tolkningar kring lagar. Utifrån UKÄ:s rapport med 

vägledning från 2020 ”Rättssäker examination” ges lärosätena stor frihet att besluta om och 

utforma sina examinationer. 

Samverkan, nätverkande och delningskultur 

● ITHU har generellt upplevt stor ödmjukhet till situationen och en vilja att stödja varandra, dela 

erfarenheter och idéer. 

● Det har blivit synligt hur viktigt det är med samverkan och att främja delningskultur samt att det 

går att skapa bra former för detta digitalt. 

● De gemensamma utmaningar lärosätena har bidragit till ett ökat behov och ökad användning av 

möjligheten att som lärare dela och ta del av erfarenheter från andra lärosäten. Vi ser en ökad 

delningskultur inom högre utbildning och ett ökat samtal mellan myndigheter med olika uppdrag 

och ansvar i Sverige.  

● ITHU har kunnat bidra med samordning och ett nationellt forum i form av en Facebookgrupp som 

fungerat som ett nav för interaktion mellan olika lärosäten, olika yrkeskategorier och olika 

discipliner och ämnen. Detta forum har utgjort ett viktigt komplement till det stöd och den 

support som högskolepedagogiska centrum vid lärosätena har erbjudit sina lärare. 

● Många av de juridiska frågor som nu ställts på sin spets är inte nya, men omställningen i 

pandemin har gjort att de aktualiserats och tvingats upp till diskussion. Det innebär en viktig 

möjlighet att kunna ifrågasätta tidigare tolkningar kring lagar och regelverk som ger 

förutsättningar för högre utbildning. Samverkan erbjuder också en möjlighet att kunna föra de 

här diskussionerna nationellt så att inte varje enskilt lärosäte där bl.a. datasäkerhetsgrupp, jurist 

och högskoledirektör lämnas ensamma i tolkningar och praxis utifrån avgränsade perspektiv. 

 

ITHU:s styrgrupp genom, 

/Lars Uhlin, vice ordförande 

https://www.uka.se/download/18.74b676316f1a92ef84a3a3/1579253391757/Vagledning-2020-01-16-rattssaker-examination.pdf

