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Facebookgruppen ”Digital omställning i högre utbildning NU”  
– ett nationellt forum för stöd och erfarenhetsutbyte 

Inledning 

När det i mitten på mars blev uppenbart att alla universitet och högskolor akut skulle ställa om till 

distansläge, insåg ITHUs styrgrupp snabbt behovet av nationell samverkan. Den 16 mars lanserades ett 

nationellt forum för stöd i övergången till distansundervisning, Facebookgruppen ”Digital omställning i 

högre utbildning NU”. Med hjälp av den sociala plattformen kunde lärare utbyta erfarenheter, ställa 

frågor och få praktiska svar inom några minuter eller bara följa flödet av inlägg och kommentarer. 

Det nationella forumet har kommit att utgöra ett viktigt stöd och givit möjlighet till erfarenhetsutbyte 

mellan olika yrkeskategorier, discipliner och ämnen och att gemensamt bidra med ”lösningar” och 

idéer utifrån olika perspektiv och kompetens. Forumet har varit ett viktigt komplement till det stöd 

och den support som högskolepedagogiska centrum vid lärosätena har erbjudit sina lärare. Vi 

uppfattar att det generellt har skapats en ökad delningskultur på olika nivåer, både inom och mellan 

lärosäten och olika andra aktörer. 

Gruppen har modererats av ITHU:s styrgruppsmedlemmar och några frivilliga ITHU medlemmar. 

Aktiviteten i gruppen blev snabbt självgående/självmodererad med lite administrativa insatser i form 

av viss övervakning och kategorisering av inlägg. En möjlig förklaring till att gruppen fungerat så väl är 

sannolikt den stora variationen av olika yrkeskategorier, discipliner och ämnen och genom detta har 

olika perspektiv synliggjorts och olika kompetenser utnyttjas. Exempelvis ser vi att bl.a. ITHU 

medlemmars kunnande och kompetens kring pedagogiskt användande av digitala verktyg har utgjort 

ett viktigt stöd och skapat ett ”djup” i olika diskussionstrådar. 

Facebookgruppen har funnits i snart 1 år och vi ser inget tydligt tecken på avtagande aktivitet. Det 

fortsätter att ansluta medlemmar och 12 februari 2021 var antalet medlemmar uppe i 3 940 varav ca 3 

400 aktiva under den senaste månaden. Vi tror och hoppas att detta nationella forum kommer att leva 

vidare i någon form då det till synes finns ett stort behov av kollegialt lärande över gränser. ITHU:s 

styrgrupp kommer fortsatt att moderera och administrera gruppen och noga följa aktiviteten och 

frågor som diskuteras. 

Utifrån sammanställning av data från Facebookgruppen, presenteras nedan sammanfattande 

beskrivningar och statistik rörande aktiviteten i gruppen och dess medlemmar. 
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Tillflödet av medlemmar och aktivitetsnivå i gruppen 

Behovet av stöd var tydligt när det strömmade till medlemmar, redan efter 2 dagar hade gruppen 

drygt 900 medlemmar och efter en vecka över 2 100. I successivt avtagande takt tillkom nya 

medlemmar under våren, men med generellt fortsatt hög andel aktiva medlemmar, dvs de som gör 

inlägg, kommenterar, reagerar eller följer flödet. (figur 1) 

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

 

Aktivitetsnivån var initialt väldigt hög, under de två första veckorna gjordes totalt 264 inlägg, 1 740 

kommentarer och 7 186 reaktioner. Vi kan se att alla inlägg har fått kommentarer, vanligtvis 5-10 och 

en del upp mot 30-50 kommentarer samt också en hel del delande av inlägg till andra FB 

kanaler/grupper. Efter de första veckorna minskade aktivitetsnivån något, nedan visas aktiviteten 

under perioden 16 mars – 30 april (figur 2) 

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

 

Sedan start har antalet medlemmar har successivt ökat och andelen aktiva medlemmar har generellt 

varit högt. (se figur 3). Den 12 februari 2021 var antalet medlemmar uppe i 3 940 varav ca 3 400 aktiva 

under den senaste månaden. Totalt har det gjorts 835 inlägg, 5 586 kommentarer och 21 848 

reaktioner sedan gruppen startade (se figur 4, aktivitet/dag), dessutom har många inlägg delats till 

andra kanaler.  
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Figur 3: Antal medlemmar och antal aktiva/dag under perioden 16 mars 2020 - 12 februari 2021 

 

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

 

Vilka har gått med i gruppen som medlemmar? 

Majoriteten av medlemmarna kommer från de stora städerna, men över 100 städer är representerade 

i gruppen. Det finns också medlemmar från Finland, Norge och Danmark samt 26 andra länder. Två 

tredjedelar av gruppens medlemmar utgörs av kvinnor och det finns en stor spridning över 

åldersgrupper (figur 5) 

 
Figur 5: Fördelningen av medlemmar utifrån ålder och kön 
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Vilka frågor och områden har diskuterats? 

De flesta frågorna som ställdes initialt i gruppen handlade om användningen av e-mötessystem och 

hur man kan engagera studenter att lära sig på distans. Andra vanliga ämnen som diskuterades var 

säkerhetshantering, breakoutrooms och hur man presenterar via olika digitala verktyg med råd för 

inspelning av föreläsningar. Under året har olika pedagogiska samtal ägt rum om frågor som hur man 

kan underlätta grupparbete eller hantering av digitala examinationer. Länkar till forskningsartiklar och 

till öppna webbinarier eller korta kurser delas också i Facebookgruppen. 

Topp 10 ämnen: 

● Zoom 

● Pedagogiska frågor/tips/diskussion 

● Digitala verktyg 

● Inspelning 

● Examination 

● Seminarier/Webbinarier 

● Öppna resurser (OER) 

● Lärplattform 

● Hälsa/arbetsmiljön 

● Kollaborativt lärande 

 

Hur har medlemsaktiviteten fördelats över veckans dagar och timmar? 

Aktiviteten i gruppen var under den mest intensiva perioden mars-april 2020 fördelad över veckans 

alla dagar. Störst aktivitet skedde torsdag till fredag, men det fanns stor aktivitet även övriga dagar 

inklusive helger. Aktiviteten var utspridd under många av dygnets timmar, men stor del av aktiviteten 

under en arbetsvecka skedde på kvällstid. I figur 6 visas en sammanställning av statistik över hur 

aktiviteten fördelats över veckans dagar samt populära tider under dagarna under den mest intensiva 

perioden 16 mars-30 april. 
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Figur 6: Genomsnittlig aktivitet under veckans dagar samt genomsnittlig aktivitet vid olika tidpunkter under veckans olika 

dagar under perioden 16 mars-30 april. 

 

 

ITHU:s styrgrupp genom 

/Lars Uhlin, vice ordförande 

 


