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Pandemin från ITHU:s medlemmars perspektiv 

 

 

Metod 
 

Enkätens frågor utformades i Google Formulär utifrån de frågor som UKÄ önskade hjälp med att 

belysa och som hade skickats till ITHU:s styrgrupp:  

1. Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter har övergången till distansundervisning 

inneburit? 
2. Vilka tekniska utmaningar och möjligheter har övergången till distansundervisning inneburit? 
3. Vilka av dessa förändringar tror ni kommer att vara bestående och vilka komma att 

upphöra? 

Ovanstående frågor skulle belysas utifrån en lägesbeskrivning utifrån fyra faser:  

1. Läget strax före pandemin: beskriver hur läget var just innan pandemin bröt ut 
2. Snabb omställning krävs: 12 mars 2020 går FHM ut med sina rekommendationer om social 

distansering och hemarbete i så lång utsträckning som möjligt. Lärosätena fattar beslut om 

att gå över till distansundervisning. Detta kan ha sett olika ut på de olika lärosätena. Vore 
intressant att fånga det. 

3. Våren 2020: Någon form av ”normalitet” skapas under resterande VT 2020. Folk börjar prata 

om ”det nya normala”. 
4. Hösten 2020: Campus öppnar igen i samband med HT 2020, men de lokala bestämmelserna 

ser olika ut runt om i landet 

Enkäten sammanställdes i Google Formulär 18–19 januari 2021. Det är alltid en risk med mycket 

strukturerade frågor, som i den aktuella enkäten, att svarsalternativ som respondenterna vill 
markera saknas. Det är svårt att täcka in varje möjligt alternativ för alla individer (Wärneryd, 1990). 
Därför har Wärneruds rekommendationer följts och ett alternativ “Annat” har funnits till de flesta 

frågor, där respondenterna har kunnat skriva ett eget svar.  

Enkäten skickades ut till ITHU:s ca 300 medlemmar på morgonen den 20 januari via den e-postlista 
som ITHU använder för att hålla kontakt med sina medlemmar. E-postlistan med ca 300 medlemmar 
används t.ex. också för att bjuda in till nätverksträffar en gång i månaden och till webbinarier etc. Ett 

drygt 60-tal svar kom in redan första dagen. Efter en påminnelse sista svarsdagen den 28 januari, 
vilken också gick ut till samtliga på e-postlistan, var det 104 medlemmar som besvarade enkäten. 
Detta innebär ca 30% svarsfrekvens. Enkäten besvarades helt anonymt och inga e-postadresser har 
samlats in. Det har inte funnits någon kontroll över att inte samma person har svarat flera gånger, 

men i analysen av svaren, kan man se att svaren har varierat och endast i ett fall finns det anledning 
att tro att en respondent har svarat två gånger på enkäten, eftersom det i två fall förekommer öppna 
svar som har varit identiska. I resultatredovisningen nedan, har några enstaka uppgifter tagits bort 

från de öppna svaren, t.ex. lärosätets namn, för att skydda respondenternas identitet. Analysen har 

varit inriktad mot deskriptiv analys.  
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Resultat för respektive fråga 
 

Figur 1. Fråga 1: Hur bedömer du att läget var på ditt lärosäte före pandemin bröt ut? 104 svar. (N = 

104). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104).  

Kommentar: Diagrammet visar att knappt hälften av svaren anger att läget på lärosätet var lugnt 
före pandemin bröt ut. I mindre omfattning pågick det arbete med att förbereda för att 

campuskurser skulle gå över till distans och vissa campuskurser var redan omgjorda till 
distanskurser. Det är dock viktigt att påpeka att det är enskilda individer som har svarat på frågan 
och gjort en bedömning. Särskilt på större lärosäten kan det vara svårt att som enskild medarbetare 

ha överblick över hela lärosätet.  

 

 

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

 

Kommentar: Det här resultatet indikerar att ITHU:s medlemmar förmodligen i mycket högre grad 
hade erfarenhet av distansundervisningen innan pandemin bröt ut jämfört med hur det ser ut 
generellt på lärosätena. Hela 83% av de medlemmar i ITHU, som har besvarat enkäten, har 

erfarenhet sedan tidigare av distansundervisning. Detta resultat är viktigt också för övriga resultat i 
enkäten, för det är rimligt att anta att eftersom respondenterna, som besvarade enkäten i så hög 
grad har erfarenhet av distansutbildning, är deras behov av teknisk support och stöd kanske mindre 

och de kanske också har en mer positiv attityd till distansutbildning än de som aldrig har kommit i 

kontakt med det tidigare.  

 

Respondenternas erfarenheter av distansutbildning 
 

Figur 3: fråga 2 b: Hur har du fått erfarenhet av distansutbildning? 85 svarande (Endast de som hade 

svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga, en har inte svarat). (N = 85).  

 

Kommentar: Det är ett intressant resultat att de, som har erfarenhet av distansutbildning, har en så 

bred erfarenhet, dvs. att de har erfarenhet från både lärar- och studentperspektiv och många har 
även teoretiska studier i distanspedagogik. Fyrtiotvå respondenter har erfarenhet både som 
distanslärare och som distansstudent. Fjorton respondenter har både erfarenhet som distanslärare 

och distansstudent samt har dessutom studerat distanspedagogik. Det är även en stor andel som har 
arbetat med pedagogiskt och/eller tekniskt stöd. Det är till och med fler som har erfarenhet av 
pedagogiskt stöd än tekniskt stöd till dem som undervisar på distans. Det här resultatet visar att 
merparten av ITHU:s medlemmar, som har besvarat enkäten, har en bred erfarenhet av 

distansutbildning från olika perspektiv. Detta har troligen underlättat omställningen för dessa 

medarbetare och kanske har de också kunnat bidra med kunskap och erfarenhet till kollegor.  
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Figur 4: fråga 2 c: Hur mycket erfarenhet av distansutbildning bedömer du att du har? 85 svar. 

(Endast de som hade svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga, en har inte svarat). (N = 85). 

 

Kommentar: I diagrammet syns att nästan hälften av dem, som har besvarat enkäten, bedömer att 
de har mycket erfarenhet av distansutbildning. Även andelen som har ganska mycket erfarenhet är 
stor. En mindre del, 20%, har begränsat med erfarenhet och endast en procent har lite erfarenhet. 

Även resultatet för den här frågan visar att ITHU:s medlemmar troligtvis har mer eller mycket mer 
erfarenhet än genomsnittet av medarbetarna på lärosätena. Om man jämför med resultatet på fråga 
2 b, visar resultaten från båda frågorna att många av de medlemmar i ITHU, som har besvarat 

enkäten, har både en kvantitativt stor erfarenhet och en erfarenhet från många olika perspektiv, 
t.ex. lärar- och studentperspektiv, studier i distanspedagogik och att ha arbetat med pedagogiskt 

och/eller tekniskt stöd till dem som undervisar på distans.  
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Figur 5: fråga 2 d: Hur är dina erfarenheter av distansutbildning generellt sett? 86 svar. (Endast de 

som hade svarat ja på fråga 2a, fick denna fråga). (N = 86). 

Kommentar: Diagrammet ovan visar att 82% har antingen ganska goda eller mycket goda 
erfarenheter av distansutbildning. Detta är troligtvis också en högre andel jämfört med om enkäten 

hade besvarats av lärosätenas medarbetare och inte bara av ITHU: medlemmar, som i tidigare frågor 
visat sig ha både mycket erfarenhet och erfarenhet av distansutbildning från olika perspektiv. En 

lägre andel, 14%, säger sig ha ganska dåliga erfarenheter och fem procent har dåliga erfarenheter. 

  

Övergången till distansutbildning: Pedagogiska utmaningar 
 

Snabb omställning: Den 12 mars gick FHM ut med rekommendationer om social distansering 

och hemarbete i så stor utsträckning som möjligt. Lärosätena fattade beslut om att övergå 

till distansutbildning. Det här avsnittet handlar om vilka pedagogiska utmaningar och 

möjligheter övergången till distansutbildning har inneburit på ditt lärosäte.  
 

Figur 6. Fråga 3: Vilka alternativ beskriver bäst vad som hände med undervisningen på ditt lärosäte? 
(Ange max tre alternativ). 104 respondenter har svarat.  * betyder att respondenten har markerat 

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 174). 

Kommentar: I diagrammet ovanför syns det tydligt att FHM:s rekommendationer fick stort 

genomslag och alternativet, att den teoretiska undervisningen gick över till campus, medan den 
praktiska undervisningen till stora delar var kvar på campus, har fått 65%. Att alla kurser gick över till 
distans har fått knappt 40% av markeringarna. Med tanke på att medlemmar i ITHU från 30 

lärosäten har besvarat enkäten, kan detta ge översiktlig bild av läget. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att varje enskild medarbetare kan ha svårt att ha överblick över hela lärosätet, men vid 
de flesta lärosäten har centrala direktiv gått, vilket minskar osäkerheten i resultatet. En del av svaren 
som har avgivits under alternativet “Annat”, visar att det i första hand var praktiska moment och 

professionsutbildningar som hade svårare att ställa om till distans. Eftersom flera alternativ har 
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kunnat anges, sker en viss konkurrens mellan alternativen och en del respondenter kanske fyller i 
flera alternativ som är liknande för att förstärka det de tycker är viktigt och andra kanske i stället 
väljer att fylla helt olika alternativ för att deras svar ska spänna över flera områden. Dessa val, som 

respondenterna gör, kan naturligtvis påverka resultatet.  

 

Figur 7: Fråga 4: Vilket alternativ beskriver bäst vad som hände med examinationerna på ditt 

lärosäte? 104 svar. (N = 104). 

Kommentar: Resultatet visar att en mycket stor andel av examinationerna, 37%, anpassades för 
distans och att de examinationer som inte anpassades direkt, till stor del anpassades i ett senare 

skede, 21%. En ganska hög andel, 20%, har uppgivit att examinationerna i princip flyttades till 
distans, men utan att förändra formerna. Sexton procent av svaren är “Annat” och i många fall har 
respondenterna givit detaljerade kommentarer, som visar att det finns många variationer. Tre 

procent av svaren gäller “Vet ej”, vilket tyder på att respondenterna inte har överblick över hur det 
ser ut på lärosätet. Resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet, eftersom det inte är säkert 
att enskilda medarbetare har överblick över hela lärosätet, men det är dock 30 lärosäten 

representerade i svaren på enkäten.  
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Din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

Figur 8: Fråga 5: Vilket av följande alternativ beskriver bäst din roll/tjänstebeteckning? 104 svar. * 

betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104). 

Kommentar: Diagrammet visar att närmare 40% av dem, som har besvarat enkäten av ITHU:s 
medlemmar, är lärare. Drygt 20% är IKT-pedagoger/IT-pedagoger och andelen pedagogiska 

utvecklare är något mindre, men ändå över 20%. Totalt är mer än 60% av respondenternas roller 
inriktade mot pedagogik. Ingen av respondenterna har rollen/tjänstebeteckningen tekniker eller 

medieproducent och bara en respondent är systemförvaltare.  

Figur 9: Fråga 6: Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 104 svar. * betyder att respondenten 

har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 104). 

Kommentar: Resultatet visar att nästan 45% av respondenternas huvudsakliga arbetsuppgift var 
egen undervisning. Närmare 20% arbetar fr.a. med att utveckla kollegors undervisning och nästan 
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lika många med utvecklingsarbete. En liten andel, ca 9% arbetar med administration och support. 
När man tittar på de öppna svar som de som har markerat “Annat” har skrivit, 11%, dominerar 

inriktning mot pedagogik och undervisning.  

 

Övergång till distansutbildning 
 

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

respondenterna delats in i två grupper: undervisande medarbetare och medarbetare som främst 

arbetar med utveckling och stöd till lärare.  

 

Pedagogiska utmaningar  

 

Svar från dem som främst arbetar med undervisning 
 

Figur 10: Fråga 7 a: Vilka pedagogiska utmaningar tycker du har varit svårast? (Ange max tre 
alternativ). Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen 

arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat 

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 88). 

Kommentar:  Resultatet visar på ett antal svåra pedagogiska utmaningar. Den svåraste pedagogiska 
utmaningen, som har fått nästan 40% av markeringarna, har varit att genomföra den praktiska 

undervisningen på distans. Också att undervisa stora studentgrupper på distans och anpassa 
examinationsformer till distans har varit en nästan lika stor pedagogisk utmaning. Trettio procent av 
svaren gäller att anpassning av campuskurser till distans också är svår utmaning. Att ha 

hybridundervisning, det vill säga att ha studenter både på distans och campus samtidigt samt att inte 
kunna ha salstentamen på campus har också inneburit betydande pedagogiska utmaningar, vilket 
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har fått nästan 20% av markeringarna för respektive alternativ. Det som har varit “lättast” har varit 

att genomföra den teoretiska undervisningen på distans (11%).  

Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

Figur 11. Fråga 7 b: Vilka pedagogiska utmaningar tycker du har varit svårast? Sextio respondenter 

har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och stöd 
i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. 

(N = 143). 

Kommentar: De två svåraste pedagogiska utmaningarna har varit att hjälpa lärare med frågor om 

examination och hur examinationer ska kunna anpassas samt att genomföra den praktiska 
undervisningen på distans, båda har fått knappt 50% av markeringarna. Även det femte mest 
markerade alternativet “Att hjälpa lärare som inte kan ha salstentamen på campus” behandlar just 

utmaningar med tentamen och har fått många kryss, 33%. Lika många markeringar, 33%, har två 
andra alternativ fått: “Att hjälpa lärare genomföra den praktiska undervisningen på distans” och “Att 
hjälpa lärare med att ha studenter både på distans och på campus samtidigt”. “Att hjälpa lärare med 
hur de ska kunna undervisa stora studentgrupper på distans” har också varit en relativt stor 

utmaning, 18%. Det svarsalternativ som har fått minst markeringar är “Att hjälpa lärare genomföra 
den teoretiska undervisningen på distans”. Sammanfattningsvis kan man konstatera att skiftet till 
distansutbildning framför allt har inneburit utmaningar när det gäller examinationer, praktisk 

undervisning, anpassning av campuskurser till distans samt att hybridundervisning, det vill säga att 
studenter både är på distans och på campus samtidigt har också varit betydande pedagogiska 

utmaningar. 

 

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och 

dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i 
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet 

benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats). 
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Figur 12. Fråga 7 a + 7 b. Vilka pedagogiska utmaningar som har varit svårast enligt både lärare och 

medarbetare som arbetar med utveckling och stöd. (Ange max tre alternativ).  

Kommentar: Svaren för tre av alternativen kan tolkas som att det finns en överensstämmelse mellan 
vilka pedagogiska utmaningar som lärare respektive medarbetare som arbetar med utveckling och 

stöd har tyckt varit svårast. Det gäller praktiskt undervisning på distans, att anpassa campuskurser till 
distans och att genomföra teoretisk undervisning på distans. Lärarna har dock i högre grad markerat 
alternativet att undervisa stora grupper på distans än vad den andra gruppen har gjort. Medarbetare 
som arbetar med utveckling och stöd har i högre grad än lärare ansett att det var en svår utmaning 

att anpassa examinationsformer till distans, att ha hybridundervisning (dvs. studenter på distans och 

på campus samtidigt) samt att inte få ha salstentamen på campus.  
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Pedagogiska möjligheter  

 

Svar från dem som främst arbetar med undervisning 
 

Figur 13. Fråga 8 a: Vilka pedagogiska möjligheter tycker du är viktigast med övergången till 
distansutbildning? (Ange max tre alternativ). Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har 

angivit i att de huvudsakligen arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att 

respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 123). 

Kommentar: Ur lärar- och undervisningsperspektiv kan man se att de tre viktigaste pedagogiska 
möjligheterna är: “Utveckling av användning av teknologier”, “Fler upptäcker att teknologierna kan 

stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem” samt “Utveckling av undervisningen” med 50% 
eller strax därunder för respektive alternativ. “Högre grad av flexibilitet för studenterna” är också en 
viktig pedagogisk möjlighet, som har fått drygt 40% av markeringarna. Många har också svarat att 

viktiga pedagogiska möjligheter är “Ökad kunskap om distansutbildning” och “Ökat intresse för 
pedagogiska frågor”, 25–30%. Genom att man har undervisat på distans, har man också ökat sin 
kunskap om distansutbildning. När man inte kan arbeta som man har gjort tidigare, måste man 
pröva nya sätt, vilket troligtvis har ökat intresset för pedagogiska frågor. Resultatet visar också att 

lärarna till viss del har omvärderat hur man använder tiden tillsammans med studenterna på ett 
bättre sätt, 14% och även att 40% av svaren visar att studenterna får högre grad av flexibilitet. Fem 

procent ser inga pedagogiska möjligheter alls. Bara tre egna svar har avgivits.  
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Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

Figur 14. Fråga 8 b: Vilka pedagogiska möjligheter är viktigast med övergången till 
distansutbildning? Sextio respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de huvudsakligen 

arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått frågan). * betyder att 

respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. 

Kommentar: Det alternativ som har fått i särklass flest svar, 85%: “Fler upptäcker att teknologier kan 
stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem” visar på en pedagogisk utgångspunkt för 

användning av teknologier. Många, 43–46%, har också markerat att “Utveckling av undervisning” 
och “Ökat intresse för pedagogiska frågor” som de viktigaste pedagogiska möjligheterna med 
övergången till distansundervisning. Att undervisa på distans kan vidga perspektiven och göra att 

man kanske prövar andra metoder än dem man tidigare har använt, vilket också kan öka intresset 
för pedagogiska frågor. Även det förhållande att man hamnar i en ny undervisningssituation, som 
distansutbildning kan innebära, kan det resultera i att man ser ett behov av att reflektera över hur 
man arbetar och om man kanske skulle kunna göra på ett annat sätt. “Ökad kunskap om 

distansutbildning”, 35%, har ansetts vara en viktig pedagogisk möjlighet. Det finns tecken på att en 
annan viktig pedagogisk möjlighet har varit en omprövning av hur lärare använder tiden tillsammans 
med studenterna eftersom “Högre grad av flexibilitet för studenterna”, 39%, och “Bättre utnyttjande 

av tiden då lärare och studenter är tillsammans”, 28%, har fått många markeringar. Även 
“Förändrade examinationsformer”, 30%, och “Utveckling av användning av teknologier”, 20%, har 
kryssats av ganska många. Man skulle kunna ha förväntat sig att alternativet “Användningen av 

teknologier ökar” skulle ha fått många markeringar, men det är bara 12%. Man kan tolka det som att 
det kanske inte är användningen av teknologier i sig som har ökat utan användningen av teknologier 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket är det mest markerade svaret med 85%. Det är i så fall en 

mycket positiv utveckling. Det är ingen respondent som inte har sett pedagogiska möjligheter med 

övergången till distansutbildning. Bara två egna svar har angivits.  
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Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och 

dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i 

diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet 

benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats). 

 

Figur 15. Fråga 8 a + 8 b: De viktigaste pedagogiska möjligheterna med övergången till 

distansutbildning med övergången till distansutbildning? (Ange max tre alternativ).  

Kommentar: Diagrammet visar att när det gäller fyra av alternativen, har lärare och medarbetare 
som arbetar med utveckling och stöd ungefär samma uppfattning när det gäller pedagogiska 

möjligheter. Detta gäller utveckling av undervisningen, att studenterna får högre grad av flexibilitet, 
att lärarna får ökad kunskap om distansutbildning samt att användningen av teknologier ökar. 
Däremot anser lärarna i mycket högre grad än den andra gruppen att en av de viktigaste 

pedagogiska möjligheterna har varit utveckling av användningen av teknologier. Detta skulle kunna 
bero på att de som arbetar främst med utveckling om stöd har en djupare kunskap om och ser större 
möjligheter än lärarna beträffande hur mycket och på vilka sätt utvecklingen av användningen av 

teknologier skulle kunna utvecklas. Medarbetare som arbetar med utveckling och stöd anser i 
mycket högre grad än lärarna att fler ser att teknologier kan stödja pedagogiska idéer/lösa 
pedagogiska problem. Lärarna anser i lägre grad att deras intresse för pedagogiska frågor har ökat 

jämfört med medarbetare som arbetar med stöd och utveckling. Medarbetare som arbetar med 
utveckling och stöd tycker i högre grad än lärarna att en av de viktigaste möjligheterna är att tiden 
lärare och studenter tillbringar tillsammans utnyttjas bättre. Lärarna tycker i betydligt lägre grad än 

medarbetare som arbetar med utveckling och stöd att en av de viktigaste möjligheterna har varit 
förändrade examinationsformer. Endast några lärare anser att övergången till distansutbildning inte 

har givit några pedagogiska möjligheter alls.  



ITHU Resultat från enkät om pandemin Sida 14 av 34 
Lena Dafgård 2020-03-01 

 
 

 

Tekniska utmaningar  
 

Svar från dem som främst arbetar med undervisning 
 

Figur 16. Fråga 9 a: De största tekniska utmaningarna övergången till distansutbildning har 

inneburit. Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de huvudsakligen 
arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat 

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 112).  

Kommentar: Resultatet visar att en hindrande faktor, vilken är en av de största utmaningarna som 

övergången till distansutbildning har inneburit, är att de som arbetar främst med undervisning inte 
har tid att lära sig ny teknologi, 48%. Två av de mest markerade alternativen beträffande tekniska 
utmaningar, som har liknande, men inte samma innebörd, “Att hitta den mest lämpliga teknologin 

för det jag vill göra pedagogiskt”, 52%, och “Att förstå hur jag ska använda teknologin på bästa sätt i 
en viss undervisningssituation”, 34%. Detta visar att pedagogiken är utgångspunkt för användning av 
teknologier. Samtidigt är det ganska många respondenter, 27%, som anser att det blir mer fokus på 
teknologierna och mindre på pedagogiken. Detta är en risk som kan finnas, särskilt initialt, om man 

ska använda ny teknologi och man därför behöver sätta sig in hur teknologin ska användas. 
Sammantaget kan man dock tolka resultatet som att de flesta respondenter har svarat att 
pedagogiken är utgångspunkt för användning av teknologier. Det är viktigt att notera att en av de 

största tekniska utmaningar i övergången till distansutbildning är att de som framför allt arbetar med 
undervisning inte får använda den teknologi som de behöver (problem med licenser etc.). Det är ju 
ett allvarligt problem för undervisningens utveckling, studenters lärande och för lärarnas 

arbetsmiljö. Trots att lärarna har försatts i en situation där de i huvudsak är hänvisade till att ställa 
om till distansutbildning, så anser många att de inte har de tillgång till de teknologier de behöver för 
att kunna göra detta. Drygt 20% har också angivit att en teknisk utmaning har varit att få tekniken att 

fungera, samtidigt som det är bara 5% som markerat att det har varit en utmaning att får hjälp och 
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support med den teknologi som lärarna vill använda och lika få har fyllt i att teknologierna inte är 
tillräckligt användarvänliga. En tänkbar förklaring till att ganska många har ansett att det har varit en 
utmaning att få tekniken att fungera, kan vara att de har bristfälliga kunskaper om teknologin, 

eftersom 14% har markerat att de inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna. En mindre andel 
har sett det som en teknisk utmaning att studenterna inte har tillgång till det som lärarna vill 
använda. Intressant är att notera att ingen lärare har markerat alternativet “Att veta vilka knappar 

och menyer jag ska trycka på”. Detta skulle kunna tolkas som att användningen av teknologier ses 
mer i en pedagogisk kontext än rent handhavande och det kan också tolkas som att teknologierna, 

som lärarna har använt, är användarvänliga.  

 

Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

Figur 17. Fråga 9 b: De största tekniska utmaningarna som övergången till distansutbildning har 
inneburit. (Ange max tre alternativ). Femtiosju av 60 respondenter har svarat. (Endast de som har 
angivit att de huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått 

frågan). * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 148).  

Kommentar: Det svar som flest respondenter, som främst arbetar med utveckling och att ge stöd till 

lärare, har svarat är att lärarna inte har tid att lära sig ny teknologi, 51%. Alternativ med drygt 30% 
av markeringarna är “Att hjälpa lärarna att hitta den mest lämpliga teknologin för det lärarna vill 
göra pedagogiskt”, 35%, “Att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna”, 32%, och “Att 

hjälpa lärarna att hitta den mest lämpliga teknologin för det lärarna vill göra pedagogiskt”, 32%. 
Detta innebär troligtvis att de som arbetar med utveckling och stöd till lärare anser att användningen 
av teknologier från en pedagogisk utgångspunkt är en av de största utmaningarna. En annan viktig 

teknisk utmaning är att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologierna, 32%. Att lärarna inte 
får använda den teknologi som de behöver beroende på problem med licenser etc. är också en 
nästan lika stor utmaning, 28%. Om lärarna inte har tillräckliga kunskaper om teknologier, är det inte 

så förvånande att alternativen “Att det blir mer fokus på teknologierna och mindre på pedagogiken”, 
26%, och “Att hjälpa lärarna att få tekniken att fungera”, också har fått förhållandevis många 
markeringar, 16%. Alternativ, som är mer inriktade mot utmaningar i form av handhavande har fått 
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färre markeringar: “Att teknologierna inte är tillräckligt användarvänliga”, 11%, “Att ge hjälp och 
support med den teknologi som lärarna vill använda”, 9%, och “Att lärarna inte vet vilka knappar och 

menyer de ska trycka på”, 5%. 

 

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och 

dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i 
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet 

benämnd Utveckling & stöd). (Svarsalternativen har förkortats). 

 

Figur 18. Fråga 9 a + 9 b. De största tekniska utmaningarna som övergången till distansutbildning 

har inneburit. (Ange max tre alternativ).  

Kommentar: När det gäller frågan vilka de största tekniska utmaningarna har varit, är det stor 
överensstämmelse mellan hur lärare och medarbetare som främst arbetar med utveckling och stöd 
har svarat. Det finns dock större skillnader när det gäller två svarsalternativ. Lärarna har i högre 

utsträckning än medarbetare som arbetar med utveckling och stöd ansett att hitta den mest 
lämpliga teknologin för en viss undervisningssituation har varit en av de viktigaste tekniska 
utmaningarna. Det är också en lägre andel lärare som har markerat att lärarna inte har tillräckliga 

kunskap om teknologierna än medarbetare som arbeta med utveckling och stöd, som har markerat 

det alternativet i högre grad.  
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Tekniska möjligheter 
 

Svar från dem som främst arbetar med undervisning 
 

Figur 19. Fråga 10 a: Tekniska möjligheter med övergången till distansutbildning. (Ange max tre 
alternativ). Fyrtiofyra respondenter har svarat. (Endast de som har angivit i att de huvudsakligen 
arbetar med undervisning i fråga 6 har fått frågan). * betyder att respondenten har markerat 

”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 99).  

Kommentar: Beträffande de tekniska möjligheter med övergången till distansutbildning som de, som 
framför allt arbetar med undervisning, har sett är det två alternativ som dominerar. “Möjligheter till 
kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra e-mötesverktyg” har fått 

73% av markeringarna och “Jag har blivit duktigare på att använda teknologier” har fått 50%. Detta 
visar att lärarna i stor utsträckning har fortsatt att träffa studenterna trots att de inte får ses på 
campus. Det alternativ som lärarna har sett som den näst mest viktiga möjligheten visar på att en 

betydande kompetensutveckling när det gäller användningen av teknologier har skett, 50%. Tidigare 
har skriftlig kommunikation varit dominerande i distansutbildning, men resultatet i diagrammet visar 
på det har skett en förändring till att kursträffar sker via Zoom eller andra mötesverktyg och även det 

tredje viktigaste alternativet, “Användningen av media i undervisningen har ökat”, 27%, indikerar 
också detta. En fjärde viktig teknisk möjlighet är att studenterna har ökat sin kompetens att använda 
teknologier, 18%. En svårighet med distansutbildning är att skapa interaktionen mellan studenterna, 

men diagrammet visar att övergången till distansutbildning har medfört den tekniska möjligheten 
att: “Studenterna kan lättare samarbeta på distans”, 18%. Det är intressant att notera att det är få 
lärare, som har markerat alternativet: “Jag har blivit “tvungen” att använda teknologier”, 9%, vilket 

kan tolkas som att många har sett möjligheterna och varit öppna för dem.  
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Svar från dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
 

Figur 20. Fråga 10 b: Tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit. (Ange max 

tre alternativ). Femtionio av 60 respondenter har svarat. (Endast de som har angivit att de 
huvudsakligen arbetar med utvecklingsarbete och att ge stöd till lärare i fråga 6 har fått frågan). * 

betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 172).  

Kommentar: Resultatet kan tolkas som att de alternativ som har funnits har täckt in de tekniska 

möjligheter som övergången till distansutbildning har givit. Den mest markerade möjligheten är 
“Möjligheten till kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra 
e-mötesverktyg”, 66%. Andra möjligheter, som har fått ca 50% av markeringarna är att “Lärarna har 

blivit duktigare på att använda teknologier”, 53% “Lärarnas intresse för att använda teknologier har 
ökat”, 51%, och “Lärarna har blivit “tvungna” att använda teknologier”, 49%. Tidigare har skriftlig 
kommunikation varit dominerande inom distansutbildning, men resultatet i diagrammet kan tolkas 

som att en förändring har skett, efter som alternativet “Användning av media i undervisningen har 
ökat”, 32%, och alternativet “Möjligheter till kursträffar trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom 
och/eller andra e-mötesverktyg”, hade 66%. Resultatet visar också att inte bara lärarnas kompetens 

som har ökat när det gäller att använda teknologier, 53%, utan detta gäller också studenternas 
kompetens, 15%, om än i mindre omfattning. Att få till stånd interaktion mellan studenter är en av 
utmaningarna i distansutbildning, och det har också fått drygt 10%. Alternativet fler teknologier har 

också erbjudits, har fått 12%, men det är alternativet med lägst procenttal.  

 

Jämförelse mellan resultaten för dem som främst arbetar med undervisning och 

dem som främst arbetar med utveckling och stöd 
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I nedanstående diagram har en jämförelse gjorts mellan hur undervisande medarbetare (i 
diagrammet benämnd Lärare) och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd (i diagrammet 

benämnd Utveckling & stöd) har svarat. (Svarsalternativen har förkortats). 

 

Figur 21. Fråga 10 a + 10 b: Tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit. 

(Ange max tre alternativ).  

Kommentar: När det gäller vilka tekniska möjligheter som övergången till distansutbildning har givit, 
är lärarna och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd ganska överens beträffande alla 
svarsalternativ förutom när det gäller två alternativ. Medarbetare som arbetar med utveckling och 
stöd anser i mycket högre grad än lärarna att lärarnas intresse för teknologier har ökat och också att 

lärarna har blivit tvungna att använda teknologierna i undervisningen.  
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Under våren 2020: “det nya normala” 
 

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

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

Kommentar: Det i särklass mest markerade alternativet är “Zoom och/eller andra e-mötessystem 

användes mer än innan omställningen, 87%. Två alternativ fick vardera ca 50% av svaren: 
“Undervisningen utvecklades och anpassades mer till distans”,52% och “Antalet inspelade 
föreläsningar ökade”, 49%. Resultatet av dessa tre alternativ visar att undervisningen påverkades i 

hög grad av “det nya normala” under våren 2020. Det kan också tolkas som att när lärarna var mer 
förberedda, så skedde också en större anpassning till distansutbildning. Många har också markerat 
att examinationsformerna utvecklades och anpassades mer till distans, 34%. En annan förändring var 

att lärplattformen användes mer än innan omställningen, 29%. Alternativet att undervisningen 
fortsatte på samma sätt som tidigare, har bara fått 11%, vilket kan tolkas som att det skedde stora 
förändringar under “det nya normala”. Det finns dock också en möjlighet att de som har markerat 

detta svar har haft distanskurser tidigare också och då kanske det inte har skett så stora 
förändringar. När det gäller studentaktiverande aktiviteter, har det förmodligen inte blivit någon 

skillnad, för 1% är för liten skillnad för att det ska kunna visa på en förändring.  
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Hösten 2020: En del lärosäten öppnade upp för campusundervisning – andra fortsatte på distans 

 

Figur 23. Fråga 12: Beskrivning av situationen på respondentens lärosäte.  Etthundrafyra 
respondenter har svarat. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. 

(N = 149).  

Kommentar: Svaren på den här frågan kan tolkas som att läget varierade. Alternativet med högst 
antal markeringar är “Nästan all undervisning var på distans, men särskilt utvalda moment kunde ske 
på campus”, 69%, vilket tyder på att moment, som kanske var svårare att genomföra på distans, 
kunde förläggas till campus. Det näst vanligaste alternativet var, “En del kurser gick campus och 

andra på distans”, 26%. En del har också svarat att de började gå tillbaka till campus, men sedan fick 
de ställa om till distans igen, 21%. Tio procent av svaren är för alterantivet att valet överlämnades till 
studenterna – att de fick välja om de ville vara på distans eller campus. En mindre del har markerat 

att alla kurser var på distans, 8%.  

 

 

Figur 24. Fråga 13: Hur examinationerna genomfördes på respondentens lärosäte. Etthundrafyra 

svar. (N = 104).  

Kommentar: När det gäller hur examinationerna genomfördes på respondentens lärosäte, var det i 
huvudsak två svar som har fått flest markeringar: “Att en del var på distans och andra på campus”, 
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69%, och att “Alla examinationer var på campus”, 24%. Detta kan tyda på att det fortfarande fanns 

svårigheter med att examinera på distans.  

 

Figur 25. Fråga 14: Hur respondenterna tror att pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen.  

Etthundrafyra svarande. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. 

(N = 104).  

Kommentar: Resultatet visar att 17% av respondenterna inte känner till den nya DOS-lagen och det 
vanligaste svaret beträffande om de tror att pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen, 
27%, är att de inte vet om pandemin har påverkat tillgänglighetsanpassningen. Det tyder nog också 

på att den nya lagen inte har varit så känd bland respondenterna och framför allt kanske det inte har 
varit så känt vilka åtgärder som behöver vidtas och vilket arbete lärosätet bedriver för att uppfylla 
lagen. Det är så liten skillnad mellan dem som har svarat att pandemin har försenat arbetet, 17%, 

och de som har svarat att pandemin har påskyndat arbetet, 20%, så det går inte att avgöra om det är 
någon skillnad. Man kan tänka sig att det har varit mycket annat som har fått fokus, vilket kan ha 
försenat arbetet, samtidigt som det kan visa sig att anpassningar blir ännu viktigare när kurserna ska 

gå på distans. En mindre andel har markerat att arbetet går enligt plan, 8%. Ganska många egna svar 

har avgivits på denna fråga.  
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Kvarstående förändringar när pandemin är över 
 

Figur 26. Fråga 15: Vilka förändringar, som har skett under pandemin, kommer att bli kvar. (Ange 
max tre alternativ).  Etthundrafyra svarande. * betyder att respondenten har markerat ”Annat” och 

skrivit ett eget svar. (N = 163).  

Kommentar: Det är tydligt att respondenterna tror att många förändringar bli kvar när pandemin har 

upphört. Många av respondenterna har på denna fråga inte begränsat sig till max tre alternativ, som 
det står i instruktionerna utan markerat fler alternativ, ibland till och med samtliga alternativ. Det 
alternativ som flest har markerat är “Mer flexibla undervisningsformer kommer att erbjudas”, 74%. 

Nästan lika många tror också att fler medarbetare kommer att arbeta hemifrån, 64%. Många tror 
också att betydelsen av medarbetarnas pedagogiska kompetens förstärks, 46%. Många har ju fått 
prova på att använda teknologier de kanske inte använde förut och det kan ju vara anledningen till 

alternativet “Attityder till användningen av teknologier har blivit mer positiva”, 39%. Drygt 30% har 
markerat att fler distanskurser kommer att erbjudas. Respondenterna tror också att en annan 
kvarstående förändring kan bli ett förändrat behov av undervisningslokaler, 29%. Lite förvånande är 

att alternativen “Ökad medvetenhet om upphovsrätt och andra juridiska aspekter” samt “Frågor om 
tillgänglighet” inte har markerats av så många. Det sistnämnda skulle kunna bero på att 17% svarade 

att de inte kände till den nya lagen på fråga 14.  
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Förändringar som upphör efter pandemin 
 

Figur 27. Fråga 16: Vilka förändringar, som har skett under pandemin, som respondenten tror 

kommer att upphöra. (Ange max tre alternativ). Etthundrafyra svaranden. * betyder att 

respondenten har markerat ”Annat” och skrivit ett eget svar. (N = 163).  

Kommentar: Det alternativ som har markerats mest är “Att lärare är mycket skeptiska till att 
använda teknologier”, 39%. Sedan är det en ganska jämn fördelning över fyra alternativ: “Att ha 
studenter både på distans och på campus samtidigt”, 23%, verkar vara något som respondenterna i 

ganska hög grad tror kommer upphöra. Att studenterna har uppskattat så mycket att studera 
hemifrån att de vill fortsätta med det, är det 22%, som tror att detta kommer att upphöra. Nästan 
lika många har svarat att de inte vet, 21%. Det är också ganska många som tror att storföreläsningar 

på distans kommer att upphöra efter pandemin, 18%. De nya förutsättningarna har visat att det går 
att göra mycket på distans, t.ex. erbjuda inspelade föreläsningar och 16% av respondenterna tror att 

krav på att studenternas närvaro under föreläsningar kommer att upphöra.  
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Några bakgrundsfrågor om dig 
 

Figur 28. Fråga 17: Vilket lärosäte respondenten arbetar på. Etthundrafyra svar. Fyra procent av 

respondenterna arbetar inte på ett lärosäte. En har inte velat uppge lärosäte. (N = 104). 

Kommentar: Diagrammet visar att svaren omfattar de flesta lärosäten i Sverige, 30 stycken. Flest 
svar har inkommit från Göteborgs universitet, 16%, Högskolan Dalarna och Karolinska institutet har 

6-7% av svaren och Linnéuniversitetet har 5%. Därefter varierar det med mellan 1 och 4% av svaren 
från respektive lärosäte. Fem procent har uppgivit att de inte arbetar på ett lärosäte, men 95% av 

svaren visar vilket lärosäte som respondenterna arbetar på.  
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Figur 29. Fråga 18: Kön. Etthundrafyra svar. Sju procent vill inte uppge kön. (N = 104).  

 

Kommentar: Den övervägande delen av dem som har svarat på enkäten av ITHU:s medlemmar är 

kvinnor, nästan 2/3, 61%. Andelen män är 33%.  

 

Figur 30. Fråga 19: Respondenternas ålder. Etthundrafyra svar. Fem procent vill inte uppge ålder. (N 

= 104).  

Kommentar: Resultatet visar att den övervägande delen av ITHU:s medlemmar, som har svarat på 

enkäten, är antingen mellan 41–50 år eller 51–60 år, 34% för respektive ålderskategori. Ganska 

många, 20% är 61–70 år.  
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20. Öppna svar (om respondenten har något att tillägga) 
 

(N = 16). Några svar har tagits bort eller förkortats för att skydda respondenternas identitet.  

det är svårt att svara på enkäten, då man som lärare i princip bara har koll på sin institution. Man vet inte 

vad eller hur alla på hela universitetet gör 

Jag tror det är viktigt att uppmuntra fortsatt användning av digitalt stöd även efter att vi kan ha 

campus-undervisning igen, så att inte lärdomar och (påtvingad) pedagogisk utveckling går om intet utan 

istället kan bidra till att förbättra undervisningen även man inte längre MÅSTE använda digital teknik. 

Verkar inte finnas nästan något om alla negativa effekter av distanläget 

Första frågan var superkonstig. Eller tja, en del frågor var superkonstiga. Sen var det väl den 17 mars som 

regeringen gick ut och sa att de förväntar sig att universitet och högskolor går över till 

distansundervisning från och med 18e mars. Det var väl inte direkt så att universiteten fick välja själva vid 

den tidpunkten (apropå textkommentar om 12 mars och att jobba hemma). 

Teknikanvändandet i sig inte är det svåra. Mest utmanande är att kunna förändra rutiner och deras 

pedagogiska vardag. 

På grund av pandemin och den ökade arbetsbelastningen samt ingen stöttning av ledningen, har jag 

avslutat min tjänst (svaret förkortat pga att respondenten inte ska kunna identifieras).  

Saknade frågor om ökad stress, att lärare har fått lägga så mycket mer tid på att genomföra sitt arbete. 

Liksom att det kollegiala utbutet varit på sparlåga vilket i sin tur skapat lärare som arbetar i isolerade öar 

istället för arbetslag. Inga frågor om arbetsmiljöfrågor (bland annat ergonomi och ögonproblem) 

zoomtrötthet. Inga frågor om hur man upplevt arbetsledning under corona. 

Ibland var det svårt att fylla i för att man valt "möjligheter" i frågan. Men generellt tror jag att lärare och 

studenter ser många fördelar med den flexibilitet som erbjuds. MEN studenter saknar den sociala 

kontakten. Mellan föreläsningarna och i grupparbeten. Lärarna saknar att vara i samma rum som 

studenterna. Förhoppningsvis kommer de goda beteendena och sätten att arbeta att behållas. Jag skulle 

gärna se en lista på de goda förändringar som genomförts i lärarpraktiken som vi vill behålla. Samt en 

lista på vad en inte vill behålla. På samma sätt skulle jag vilja se en lista på vad studenterna vill behålla 

respektive inte behålla. Samt vad de ser som största fördelen med campusundervisning.  

(Jag vill inte uppge lärosäte och har därför valt "arbetar inte på ett lärosäte") 

Bra enkät frågor 

Mycket som löstes ad hoc under pandemin behöver standardiseras. Tydligare supportfunktioner behövs 

om den positiva utvecklingen ska fortsätta. Infrastrukturproblem måste lösas: än så länge tål lärare och 

studenter t.ex. att det laggar då och då, men det är inte hållbart i längden. Utvecklingen ger goda 

möjligheter till samarbete: varför ska alla göra sina egna lärobjekt? 

Vi på biblioteket har få egna kurser. Oftast en del av andras kurser. Påverkar svaren jag avgett 
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Blir ju knappast anonymt om jag talar om vad jag jobbar med och var + ålder 

Hade varit intressant med några frågor kring medarbetares inställning och både initiala och bestående 

motstånd till teknikanvändning. Den tar sig ofta starkt ideologiska uttryck (men handlar nog snarare om 

upplevelsen av bristande förmåga). 

Ett stort problem är att få tillgång till digitala verktyg, t ex mentimeter, padlet och liknande. Det verkar ta 

tid att få fram avtal som uppfyller GDPR. Skulle detta kunna samordnas? Utvecklingen verkar gå åt hållet 

att man använder kommersiella LMS där man t. ex. förlorar kontroll över var data lagras och över hur de 

utvecklas. Det vore önskvärt om man prioriterade open source-projekt istället. De europeiska 

universiteten borde samarbeta om detta. (Svaret har förkortats för att skydda respondentens identitet).  
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Sammanfattning 
 

Respondenternas bakgrund 
 

Kön, ålder och lärosäte 
En övervägande del är kvinnor, 61% jämfört med 33% män. Sju procent vill inte uppge kön. 
Sextioåtta procent är mellan 41 och 60 år och 20% är 61–70 år. Fem procent vill inte uppge ålder. 

Svaren har en spridning över de flesta lärosätena, 30 stycken. En respondent har inte velat fylla i 

lärosäte och fyra % av respondenterna har uppgivit att de inte arbetar på något lärosäte.  

 

Roll/tjänstebeteckning och huvudsakliga arbetsuppgifter 
När det gäller respondenternas roll/tjänstebeteckning, är en övervägande del lärare, 40%. Ungefär 
hälften så många är IKT-pedagoger/IT-pedagoger. Andelen pedagogiska utvecklare är något mindre, 

men över 20%. Totalt är mer än 60% av respondenternas roller inriktade mot pedagogik. Ingen av 
respondenterna har rollen/tjänstebeteckningen tekniker eller medieproducent och bara en 

respondent är systemförvaltare.  

Nästan 45% av respondenterna har uppgivit att deras huvudsakliga arbetsuppgift är egen 

undervisning. Närmare 20% arbetar framför allt med att utveckla kollegors undervisning och nästan 

lika många med utvecklingsarbete. En mindre andel arbetar med administration och support. 

 

Erfarenhet av distansutbildning 
En imponerande stor andel av respondenterna, 83%, hade erfarenhet av distansutbildning redan 
innan pandemin bröt ut, medan endast 17% saknade erfarenhet. Detta resultat är troligtvis inte 

representativt för medarbetarna på landets lärosäten utan indikerar att ITHU:s medlemmar har mer 

erfarenhet av distansutbildning än vad medarbetare i högre utbildning generellt sett har.  

De, som har uppgivit att de har erfarenhet av distansutbildning, har fått tre följdfrågor. Den första 
frågan gäller hur de har fått erfarenhet av distansutbildning. Resultatet visar att respondenterna har 

en bred erfarenhet med flera perspektiv på distansutbildning. De har erfarenhet från både lärar- och 
studentperspektiv och många har även teoretiska studier i distanspedagogik. Många har också 
erfarenhet från att arbeta med pedagogiskt stöd och/eller tekniskt stöd till dem som undervisar på 

distans. Detta har troligen underlättar omställningen för dessa medarbetare och kanske har de också 

kunnat bidra med kunskap och erfarenhet till kollegor.  

Den andra frågan gäller hur mycket erfarenhet respondenterna bedömer att de har. Det är hela 79%, 
som bedömer att de har antingen ganska stor erfarenhet eller mycket erfarenhet. En mindre andel, 

20%, har begränsat med erfarenhet och endast en procent har lite erfarenhet. Detta resultat är 

troligen också specifikt för ITHU:s medlemmar.  
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Den tredje frågan gällde respondenternas erfarenheter av distansutbildning generellt sett. Åttiotvå 
procent har svarat att deras erfarenheter är ganska goda eller mycket goda. Fjorton procent har 

uppgivit att de är ganska dåliga och endast fem procent att de har dåliga erfarenheter.  

Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att medlemmar i ITHU har en särskilt hög kompetens 

och lång erfarenhet utifrån flera perspektiv när det gäller distansutbildning.  

 

Läget strax före pandemin 
 

Beträffande hur läget på lärosätet uppfattades innan pandemin bröt ut, visar resultatet att ITHU:s 
medlemmar, som har besvarat enkäten, till största delen bedömer att läget på deras lärosäte var 
lugnt och stabilt. Det är dock viktigt att påpeka att det är enskilda individer som har svarat på frågan 

och gjort en bedömning. Särskilt på större lärosäten kan det vara svårt att som enskild medarbetare 

ha överblick över hela lärosätet. 

 

Övergången till distansutbildning 
 

När det gäller vilket svarsalternativ som bäst beskriver vad som hände med undervisningen på 
respondenternas lärosäten, visar resultatet att en övervägande del av svaren, 65%, visar att all 

teoretisk undervisning övergick till distans medan praktisk undervisning var kvar på campus. Även ett 
annat svarsalternativ “Alla kurser övergick till distans” har fått en stor andel markeringar, 40%. Med 
tanke på att det är medlemmar i ITHU från 30 lärosäten som har besvarat enkäten, kan detta ge en 

översiktlig bild av läget. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för enskilda 
medarbetare att veta hur det ser ut på hela lärosätet. De flesta lärosäten har dock haft centrala 
direktiv, vilket kan minska osäkerheten i resultatet. En del av svaren, som har avgivits under 

alternativet “Annat”, visar att det i första hand var praktiska moment och professionsutbildningar 

som hade svårare att ställa om till distans. 

När det gäller vilket alternativ som bäst beskriver vad som hände med examinationerna på 
respondenternas lärosäten är det 37% av markeringarna för att examinationerna anpassades för 

distans. Färre markeringar, 21%, finns för alternativet att ingenting hände först, men att 
examinationsformerna sedan anpassades till distans. Nästan lika många, 20%, av markeringarna 
visar att examinationerna i princip bara flyttades till distans utan att formerna förändrades. 

Resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet, eftersom det inte är säkert att enskilda 
medarbetare har överblick över hela lärosätet, men det är dock 30 lärosäten representerade i svaren 

på enkäten.  

När respondenterna får välja max tre alternativ, som till exempel i ovanstående två frågor, blir det 

en konkurrens mellan alternativen och respondenter kan hantera denna konkurrens olika. En del 
kanske fyller i flera liknande alternativ för att markera att detta var viktigast medan andra kanske 
hellre väljer att fylla i alternativ som ligger långt från varandra för att täcka upp flera områden som 

de tycker är viktigast.  
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Viktigaste pedagogiska utmaningar 
 

Utifrån respondenternas svar på fråga 6, vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter var, har 
respondenterna delats in i två grupper: undervisande medarbetare och medarbetare som främst 
arbetar med utveckling och stöd till lärare. När man jämför hur de olika grupperna har svarat på 

frågan om vilka pedagogiska utmaningar, som har varit svårast, är det inte så stora skillnader, men 

vissa skillnader kan framkommer dock.  

Alternativet som har fått flest markeringar bland lärarna är att den svåraste utmaningen har varit att 
genomföra den praktiska undervisningen på distans. Detta alternativ är det svar som har näst mest 

markeringar bland dem som arbetar med utveckling och stöd. Dessa medarbetares mest markerade 
alternativ är i stället att den största utmaningen har varit att hjälpa lärare med frågor om 
examination och hur examinationer ska kunna anpassas. Lärarnas andra mest markerade alternativ 

är utmaningen att undervisa stora grupper på distans, medan det är först på sjätte plats bland dem 
som arbetar med utveckling och stöd. På tredje plats bland dem som arbetar med utveckling och 
stöd finns alternativet att omvandla campuskurser till distanskurser, vilket är lärarnas fjärde mest 
markerade alternativ. Att ha studenter både på distans och på campus (hybrid) är lärarnas femte 

mest markerade alternativ, medan det är det fjärde mest markerade bland medarbetare som 
arbetar med utveckling och support. De som arbetar med utveckling och support anser att det är en 
mycket större utmaning att inte kunna ha salstentamen och att genomföra hybridundervisning än 

vad lärarna tycker. Det är intressant att se att lärare och de som arbetar med utveckling och stöd har 

delvis olika uppfattningar om vilka pedagogiska utmaningar som har varit svårast under pandemin. 

 

Viktigaste pedagogiska möjligheter 
 

De viktigaste pedagogiska möjligheter som lärarna har markerat är utveckling av användning av 

teknologier, 50%, medan medarbetare som arbetar med utveckling och stöd bara har 20% av 
markeringarna för detta alternativ. I stället är det alternativet att fler ser att teknologierna kan 
stödja pedagogiska idéer/lösa pedagogiska problem som har fått 85% av markeringarna från 

medarbetare som arbetar med utveckling och stöd jämfört med 49% för lärarna. Dessa alternativ 
ligger relativt nära varandra i betydelse. Medarbetare, som arbetar med utveckling och stöd hade 
också i högre grad än lärarna markerat att lärarna fick ett ökat intresse för pedagogiska frågor, att 

tiden då lärare och studenter var tillsammans utnyttjades bättre samt att examinationsformerna 

ändrades.  

 

Största tekniska utmaningarna 

Både gruppen lärare och medarbetare som främst arbetar med utveckling och stöd var nästan helt 

överens om att den största tekniska utmaningen var att lärare inte har tid att lära sig ny teknologi, ca 
50% av svaren. Däremot hade fler lärare än medarbetare som arbetar med utveckling och stöd 
angett att hitta den mest lämpliga teknologin var en av de största utmaningarna. Att förstå hur 

teknologin ska kunna användas på bästa sätt hade både lärare och medarbetare som arbetar med 
utveckling och stöd på tredje plats. Det var också fler medarbetare som arbetar utveckling och stöd 
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än lärare som hade markerat att lärarna inte hade tillräckliga kunskap om teknologierna. Det är 
troligt att de som arbetar med utveckling och stöd har mer kunskaper om teknologierna och då kan 
de kanske lättare bedöma lärarnas kunskaper och vilka kunskaper de eventuellt saknar. Drygt 20% av 

medarbetarna som arbetar med utveckling och stöd och nästan 30% av lärarna hade markerat att 
lärarna inte fick använda den teknologi de behövde på grund av problem med licenser etc. Detta 
innebär en svår situation för lärarna. Först ska de snabbt ställa om till distansutbildning, som ger helt 

andra förutsättningar och villkor och sedan blir de begränsade i vilka teknologier de får använda när 

de behöver andra teknologier för att undervisnings- och lärandesituationen har förändrats. 

 

Viktigaste tekniska möjligheter 
 

Både lärare och medarbetare som arbetar med utveckling och stöd var i det närmaste överens om 
att den viktigaste tekniska möjligheten som övergången till distansutbildning har givit var 

möjligheter till kursträffar på distans trots geografiskt avstånd, t.ex. genom Zoom och/eller andra 
e-mötesverktyg, ca 70%. Även när det gäller det alternativ som har fått näst mest markeringar, 
“Lärare har blivit duktigare på att använda teknologier” har det markerats av nästan lika många 
procent lärare som medarbetare som arbetar med utveckling och stöd, ca 50%.  Däremot är det 

stora skillnader mellan grupperna när det gäller att lärares intresse för teknologier har ökat och 
lärare har blivit “tvungna” att använda teknologier. Medarbetare som arbetar med utveckling och 
stöd har i mycket högre utsträckning, ca 40%, markerat dessa alternativ än lärare. Genom att 

möjligheter till kursträffar på distans, t.ex. genom Zoom har fått så stor andel markeringar, ca 70% 
och att ca 30% också har markerat att mer media används i undervisningen skulle detta kunna tolkas 
som att den tidigare dominerande skriftliga kommunikationen i distansutbildningar inte har lika stort 

fokus längre.  

 

Under våren 2020: “det nya normala” 

Flest respondenter har markerat att situationen på deras lärosäte beskrivs bäst med att Zoom 

och/eller andra e-mötessystem användes mer än innan omställningen, 87%. När det gäller vilka 
alternativ som har markerats för den här frågan, kan man tolka det som att det skedde en del arbete 
med att utveckla undervisningen och examinationsformerna och anpassa dem mer till distans. En 
sådan anpassning var att antalet inspelade föreläsningar ökade. Användningen av lärplattformen 

ökade också. Det är få markeringar för alternativ som innebär att det inte skedde några förändringar.  

 

Hösten 2020: En del lärosäten öppnade upp för campusundervisning – andra 

fortsatte på distans 
 

Undervisning och examination 
Beträffande vilket som bäst beskriver hur undervisningssituationen såg ut på respondentens lärosäte 
hösten 2020, visar de mest markerade alternativen att nästan all undervisning var på distans, men 
att särskilt utvalda moment kunde ske på campus, 69%. En del kurser gick på campus och andra på 
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distans, 26%, samt att det först skedde en återgång till campus, men att det sedan blev distans igen, 
21%. Svaren skulle kunna tolkas som att det var en del variation beträffande vad som hände hösten 
2020, men det viss finns en viss osäkerhet i resultatet, eftersom det kan vara svårt för en enskild 

medarbetare att ha överblick över hur det ser ut på hela lärosätet, särskilt om det är stora lärosäten.  

Även när det gäller examinationer, kan man se en liknande trend. Sextionio procent av 
respondenterna har svarat att en del examinationer var på distans och andra på campus. En mindre 
andel, 24%, har markerat att alla examinationer var på campus. Endast 2% har svarat att alla 

examinationer var på distans. Detta kan tolkas som att examinationer är ett moment som man inte 
så lätt flyttar till distans. Även när det gäller den här frågan, kan det finnas viss osäkerhet i resultatet, 
eftersom det kan vara svårt som enskild medarbetare att ha överblick över hela lärosätet. Det är 

dock bara 4%, som har angivit att de inte vet.  

 

Ny lag om tillgänglighet, DOS-lagen 
Det var förvånansvärt stor andel av respondenterna som inte kände till den nya DOS-lagen, 17%, och 
det var också ganska många, 27%, som inte kände till hur lärosätets arbete med att anpassa 
tillgängligheten fortskred. En tänkbar förklaring är att det har varit mycket annat som har fått fokus 

under pandemin, vilket kan ha försenat arbetet, men samtidigt kan det visa sig att anpassningar blir 

ännu viktigare när kurserna ska gå på distans.  

 

Kvarstående förändringar när pandemin är över 
 

På frågan vilka förändringar, som har skett under pandemin, som kommer att kvarstå när pandemin 
har upphört, var det en stor spridning bland svaren och det verkar som om många respondenter har 
haft svårt att begränsa sig till de tre svar som fanns i instruktionerna. Detta kan tolkas som att det 

har skett många förändringar under pandemin och att respondenterna också tror att det är många 
som kommer att vara bestående, även efter pandemin. Det svaret, som har fått flest markeringar är 
att mer flexibla undervisningsformer kommer att erbjudas, 74%. Nästan lika många svar har också 

markerats för att distansarbetet kommer att vara kvar, 64%. Betydelsen av medarbetarnas 
pedagogiska digitala kompetens förstärks och många markeringar har också gjorts för alternativet 
att attityder till användningen av teknologier har blivit mer positiva. Det som är lite förvånande är att 

upphovsrättsliga frågor och juridiska samt frågor om tillgänglighet har båda fått under 10% av 
markeringarna. Att frågor on tillgänglighet inte har markerats så mycket skulle kunna relateras till att 
17% svarade att de inte kände till DOS-lagen och 27% inte heller visste hur lärosätets arbete med 

tillgänglighetsanpassning fortskred.  

 

Förändringar som upphör efter pandemin 
 

Beträffande vad respondenterna trodde om förändringar som kommer att upphöra när pandemin är 

över, visste en del inte och andra tyckte att frågan var svår att besvara eller förstod inte frågan. Det 
alternativ som har fått flest markeringar, var att lärares skepticism till använda teknologier skulle 
upphöra efter pandemin, 39%. Många trodde också att hybridundervisning, att ha studenter på 
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distans och på campus samtidigt var något som skulle upphöra. Ungefär lika många hade markerat 

att de inte tror att studenterna kommer att föredra att studera hemifrån.  
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