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1. Målsättningar & genomförande



Syfte
• Projektets syfte är att få  fördjupad förståelse för 

campus som lärandemiljö (informella, formella, 
digitala och sociala lärandemiljöer) genom att studera 
hur utbildning och lärande förändrats i en period av 
påtvingad social distansering. 

• Vidare få en bild av hur studenternas uppfattar denna 
situation samt hur man ser på tillfälliga och varaktiga  
beteendeförändringar som blir en konsekvens av 
detta.

Mål
• Resultatet av studien ska ligga till grund för en 

långsiktig förståelse för användarna av Akademiska 
Hus campusmiljöer. 

• Resultatet skall kunna föda in i processer såsom 
campusplanering, tjänsteutveckling och strategiarbete, 
men även ligga till grund för framtida undersökningar. 

• Att få en högre förståelse för den fysiska 
mötesplatsens betydelse för olika utbildningar, för att 
förstå hur distansarbete och förbättrade digitala 
hjälpmedel kan påverka lokalbehovet.

• Hur attraktiva lärandemiljöer kan byggas med 
användaren i fokus efter deras nya behov.



Begrepp
Kunskapsmiljöer Den fysiska ramen som ger förutsättningar för spontana och 

planerade möten mellan människor. En arena för utbildning, 
forskning, innovation och samverkan. Kan i många fall likställas 
med campus

Lärandemiljöer Platser där kunskap skapas och byter ägare.
Möten där människa, rum och teknik samarbetar. Kan omfatta 
lärosalar, grupprum, hörsalar, bibliotek, caféer, restauranger, 
studiearbetsplatser, etc.

Distansutbildning Utbildningsmoment på distans. Möjliggörs av digitala verktyg.

Undervisningsmiljö Här sker det formella lärandet.

Studiemiljö Här bedrivs studier enskilt eller i grupp. Visst överlapp med 
studiemiljö finns.



Genomförande
• Kvalitativ intervjustudie

• Lärosäten och grupper av studenter:

• Vid varje lärosäte har intervjuats:
• 1-2 personer i ledande administrativ befattning
• 9-11 studenter

• Intervjuerna genomfördes under v.22-24 2020

Chalmers, ingenjörsstudenter
o Enfakultetsuniversitet

o Liten erfarenhet av 
distansundervisning

o Stark kårverksamhet

o Stadsintegrerat campus

Karlstad, lärarstudenter
o Stora på lärarutbildning

o Stora på distansundervisning

o Svag kårverksamhet

o Externcampus långt utanför stad

Örebro, samhällsvetenskap
o Stark profil mot 

professionsutbildningar

o Liten erfarenhet av 
distansundervisning

o Medelgod kårverksamhet

o Externcampus i utkant av stad



Chalmers tekniska högskola
Campus Lindholmen

Chalmers tekniska högskola
Campus Johanneberg

Centrum
Göteborg

3 km
15 min buss 2 km

15 min spårvagn
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Karlstads universitet
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Örebro universitet



Respondenter
• 29 studenter

Studieerfarenhet

ÅK1 ÅK2 ÅK3 ÅK4 ÅK5

Hemort

Samma som studieort Annan

Kön

Man Kvinna



Sociala effekter
• Hur påverkas det sociala livet av ett stängt 

campus? 
• Hur påverkas studierna av minskade sociala 

kontakter?  
• Hur stor är sannolikheten att du fortsätter 

studera om fortsatta studier kommer bedrivas 
digitalt?

Tekniska förutsättningar och lärande 
• Hur beroende är studenter av vad som finns på 

campus? 
• Vad saknas för dem för att kunna bedriva sina 

studier?
• Hur uppfattas omställning från fysiskt till digitalt 

lärande?  

Krav på lärandemiljöer
• Hur påverkas studierna av det digitala lärandet? 
• Utifrån nuvarande situation vilka positiva 

effekter och vilka negativa effekter har det fått 
för lärandet? 
• Baserat på dessa vad ska vi ta med oss efter 

coronasituationen är över? 
• Vad kan lärosätena lära sig av den digitalisering 

av utbildningen som skett

Kunskapsmiljöer & campus roll
• Hur använder studenterna campus idag i en tid 

av social distansering?  
• Vad kan bli bättre och vilket ytterligare stöd eller 

tjänster skulle kunna finnas på campus för att 
underlätta den nuvarande situationen?  

• Hur skulle fastigheterna generellt kunna vara ett 
bättre stöd för studierna trots en social 
distansering?  

Undersökningsområden



2.1 Resultat: 
personer med administrativ eller ledande befattning



Chalmers tekniska högskola
Mattias Bingerud, rådgivare till vicerektor grundutbildning

Datum: 200528



• Omställningen kom mitt under tentaminationsperioden, vilket skapade en del utmaningar. Initialt 
skapades en arbetsgrupp för att stödja examinatorerna. Detta fungerade mycket bra.

• Campus är öppet men inga schemalagda aktiviteter får ske. 

• Laborationskurserna är komplicerade. Torrlabbar görs hemifrån, i vissa fall sitter handledaren i 
laboratoriet och studenterna styr handhavandet via digital video. 

• Vid sjöfartsutbildningen finns flertalet moment som måste utföras i riktig simulator. Denna typ av 
övningar görs men med hög grad av distansering. Max två studenter befinner sig i rummet 
samtidigt, lärare sitter i angränsande rum och talar i högtalare. 

• Bibliotekens verksamhet är nedstängd. Dessa används idag framförallt som studiemiljöer med 
studieplatser. 

• Alla lektionssalar är låsta. Genom att hålla dem stängda minskas behovet av städning. 

• Kårrestaurangen är öppen men möblerad så att distans kan upprätthållas.

• Vid utbildningar med hög grad av praktik - Arkitektur, Teknisk Design m fl - har man fått frångå 
kursplanernas krav, bl a avseende examinationsformer. Dessa utbildningar måste flytta tillbaka 
vissa moment till campus under hösten.

Åtgärder



• Åtgärderna förefaller ha fungerat väl. Bättre än vad man på förhand vågade hoppas på. Lärare 
och utbildningsadministration bedömer att vissa moment kan kvarstå även efter coronakrisen;

• Envägskommunikation (t ex föreläsningar) fungerar bra på distans. 

• Många har fått upp ögonen för fördelarna med blended learning. 

• Viss tveksamhet kvarstår, en del lärare känner sig mest hemma med att bedriva undervisning som 
de alltid gjort. Det kommer dock bli enklare att planera distansundervisning till hösten då man 
haft tid att förbereda sig.

• Studenter söker sig till campus trots distansundervisningen. Det blir dock inga stora 
folksamlingar. 

• Kunskap förmedlas delvis i pauser och efter föreläsningar. Dessa situationer är svåra att skapa 
digitalt. Likaså är det större risk att tappa koncentrationen hemma än i lärosal, något som kan få 
konsekvenser för studieovana studenter. Interaktiva “framåtlutade” aktiviteter (t ex bildspel som 
klickas fram och omröstningar) är ett sätt att hålla fokus uppe under videoföreläsningar.

• Flera har gjort omstuvningar i kursplaner. Man har fått flytta moment som kräver fysisk närvaro 
och nu stockar det upp sig inför hösten. Studenterna får restuppgifter som nu måste genomföras. 

• Examination är besvärligt. Gäller såväl salstentor som praktiska examinationer. Det finns mycket 
att utveckla kring skriftliga examinationsformer. Lärare med erfarenhet av distansutbildning har 
varit mer framgångsrika i omställningen. 

Upplevelser



• Det är positivt att teknikutvecklingen har snabbats på. Man behöver inte tillsättas en kommitté 
för att utveckla en utbildning, kravet på snabb digitalisering har medfört en lösningsorienterad 
kultur. 

• Samordning med andra universitet kan komma att öka. Digitala föreläsningar innebär att 
studenterna kan få den bästa föreläsaren inom alla områden. Kanske kan detta ske inom Chalmers 
internationella nätverkssamarbete “Idea league”. 

• Förinspelade föreläsningar, därefter seminarier på plats är en smart strategi som  har testats 
tidigare, men inte slagit igenom stort. 

• Det är bitvis andra studenter än tidigare som ställer frågor när föreläsningar sker digitalt. Detta 
kan gynna vissa personligheter.

• Mer mångfacetterade salar kan behövas. De stora salarnas tid är troligen förbi i den dagliga 
undervisningen. Dessa kommer mest att användas för sällanaktiviteter; när man tar emot nya 
studenter, gästas av internationella föreläsare eller faciliterar stora debatter. 

Reflektioner



Karlstads universitet
Jörg Pareigis, ansvarig universitetspedagogiska enheten

Datum: 200601  



• Från och med 18 mars 2020 genomförs all undervisning på Karlstads universitet på distans.

• Studenter får information via läroplattformen Canvas och sina kursledare. 

• Salstentamen ersätts med andra examinationsformer som inte kräver fysisk närvaro 
på campus.

• Bibliotekets öppettider har reducerats.

Åtgärder



• 35% av studenterna läser redan på distans. Detta gör att man var förberedda för den 
övergång till distansundervisning som skedde, inte minst på den infrastrukturella sidan. 
Mycket kunde enkelt ställas om till digital undervisning. Alla verktyg såsom läroplattform, 
inloggningskonton för lärare, zoom osv fanns på plats, det behövdes bara skalas upp.

• Förväntningarna från studenternas håll var låga, vilket gör att de upplever att det har 
fungerat väldigt bra. Inför höstterminen kommer förväntningarna vara högre.

• I den snabba omställningen så "bara" digitaliserar man sin undervisning och använder sig 
inte av distanspedagogiken. Många studenter känner sig därför ensamma hemma.

Upplevelser



• Många traditionella lärare har förstått den digitala teknikens fördelar, t ex att man kan 
använda undervisningstid till interaktion och att det är enkelt att spela in föreläsningar och 
sända ut dessa.

• Redan idag har man för lite samarbetsytor för studenterna att jobba själva eller i grupp. 

• Att öppna för det asynkrona kan göra att man öppnar upp för ett mer hållbart lärande som 
kräver mindre resande.

• Distansstudier har en mycket lägre genomförandegrad än campusstudier. Samtidigt ger de 
möjlighet för fler grupper att genomföra högre studier. Man når t ex äldre studenter, 
personer som har familj eller den som inte kan flytta till en högskoleort. 

Reflektioner



Örebro universitet
Marie Andersson, sekreterare till universitetsledningen

Anna-Karin Andershed, prorektor
Datum: 200528 och 200604



• Campus är öppet för studenter och anställda. 

• Att arbeta hemma rekommenderas. Servicefunktioner, personal, ek, IT mm har delat upp sig så 
att endast ett begränsat antal anställda använder lokalerna samtidigt. 

• Biblioteket har haft öppet och kommer att ha sommaröppet som vanligt. Att göra 
bokbeställningar online och få dessa levererade har varit en viktig del i att minska behovet av 
fysiska besök.

• De största studentrestaurangerna har tillfälligt stängt. Vissa privata restauranger i närheten av 
campus är alltjämt öppna.

• Då universitetet har begränsad erfarenhet av distansundervisning ställdes höga krav på It-
teknikerna. Dessa har spelat en mycket viktig roll under våren.

Åtgärder



• Universitetet har genomfört en stor enkätundersökning och förvånansvärt många lärare 
tyckte att det fungerade väl. Ca 70 procent av lärarna tycker att omställningen gått bra. 

• Dock tycker man inte att examinationerna fungerar så bra. Fusk är svårt att förhindra.

• Forskningen påverkas negativt. Många anställda har prioriterat undervisning, och 
forskningen har därmed blivit lidande. 

Upplevelser



Reflektioner
• Troligen kommer den digitala undervisning att bli vanligare, även efter pandemin. Man har vant 

sig vid fördelarna och kommer hålla kvar vid vissa delar. Tidigare försök att introducera digitala 
moment har gått trögt, men nu har det lossnat. Många kurser kommer att ha digitala delar -
“flipped classroom”, inspelade föreläsningar i plenum etc. Man måste utgå från utbildningsmålen 
och skräddarsy undervisningen - Hur använder lärare sin tid bäst? Vad gör mest nytta? Vad bidrar 
mest till pedagogisk måluppfyllelse?

• Större inslag av “ flipped classroom” kräver fler flexibla klassrum som tillåter anpassning till olika 
arbetssätt. Utrustningen blir då viktig, men den blir också utdaterad snabbt. Hur bygger man en 
infrastruktur som är någorlunda hållbar över tid? 

• Det finns ett omättligt behov av studentarbetsplatser. Hur kan vi bygga lärosalar som också kan 
användas som studentarbetsplatser? 

• Regeringen vurmar för ett livslångt lärande. Då kan man inte bara ha campusundervisning. Vi 
behöver eventuellt prioritera bort något vi redan gör, om vi ska ha nya utbildningar på distans.

Reflektioner



2.2 Resultat: studenter



Intervjuade studenter

Chalmers
• Respondenter förmedlade av 

kårordförande

• 5 kvinnor, 6 män

• Födda mellan 94 och 00

• 10 av 11 kår- eller föreningsaktiva

• Mycket undervisning på 
kandidatnivå, mindre schemalagt 
på masternivå

• Stor skillnad i eget ansvar och 
inflytande mellan kandidat och 
master

Karlstad
• Respondenter förmedlade av  

ordförande i LÄSK 
(Lärarstuderande Karlstad)

• 4 kvinnor, 5 män

• Födda mellan 95 och 98

• 7 av 9 kår- eller föreningsaktiva

• Hela lärarutbildningen kan läsas 
antingen på campus eller på 
distans

• 1 av 9 från Karlstad

Örebro
• Respondenter från anmälan via 

linjeföreningens Instagram samt 
notis på universitetets lärplattform

• 4 kvinnor, 5 män

• Födda mellan 87 och 98

• 2 av 9 kår- eller föreningsaktiva

• Jämförelsevis lite undervisningstid 
i utbildningarna

• 6 av 9 från Örebro.

• 3 av 9 har barn, de har under 
perioden även jobbat mer än 
halvtid vid sidan av studier

• Merparten har skrivit uppsats 
under Corona, dvs mer 
självständigt arbete än tidigare



Urval: Namn, ålder, kön, utbildningsprogram, årskurs, tidigare 
studieerfarenhet, hemort.

Erbjuder ditt universitet distanskurser? Hur stark är kåren?

Beskriv hur följande moment och dess kvalitet förändrats sedan 
distansundervisning infördes:

• Föreläsningar
• Seminarier/Övningstillfällen
• Tentamina
• Laborationer
• Praktik
• Lärarkontakt/handledning
• Självstudier enskilt
• Självstudier i grupp

Beskriv hur detta har detta påverkat:

• Utbildningens kvalitet
• Ditt lärande
• Din kreativitet

Hur har din användning av följande lokaler förändrats sedan 
distansundervisningen infördes?

• Föreläsningssalar
• Seminarierum/laborationssalar
• Universitetsbibliotek/öppna studieplatser
• Studentcaféer/lunchrestauranger
• Kårmiljöer/studentpubar
• Hemmet
• Offentliga lokaler på stan, t ex caféer, kommunala bibliotek 

Beskriv hur studentlivet har förändrats.

Beskriv hur de sociala relationerna till dina studiekamrater har 
förändrats.

Vad finns för stödfunktioner som du använder ”normalt” och som du 
saknar idag?

Tror du att genomförandet av din utbildning kan komma att förändras
pga nya lärdomar i och med distansundervisningen?

Lyft fram en positiv och en negativ aspekt av nuvarande situation?

Kommer du fortsätta studera om utbildningen fortgår på distans?

Hur bedömer du att framtiden, jobb, praktik, sommarjobb påverkas av de 
begränsade sociala möten? Kort och lång sikt?

Frågeområden



Exempelstudenter
• Utifrån de 29 intervjuer som gjorts har fem exempelstudenter skapats.

• Exempelstudenterna är en blandning av olika egenskaper hos de intervjuade och bygger inte 
på en enskild person. Det är generaliserade och utmejslade för att få olika karaktärsdrag.

• En student kan också gå från att vara mer lik en av exempelstudenterna i början av sin 
studietid till att påminna en annan mot slutet.

• Citaten är ordagranna men avidentifierade och kommer inte bara från en person.

• De fem exempelstudenterna har olika bakgrund, förutsättningar och inställning till 
studentlivet vilket gör att de uppfattar distansundervisningen olika.



Ensamseglaren 
Robin, 21
• Läser andra året
• Har några vänner i 

skolan som han 
träffar ibland

• Tycker det är skönt 
att sitta hemma

• Gillar 
programmering och 
Dota 2

Grupparbetaren 
Sasha, 22
• Läser tredje året
• Pluggar med sitt 

kompisgäng 08-16 
varje dag

• Längtar hem till 
Varberg

Sociala 
Kajsa, 22
• Läser första året
• Mycket engagerad i 

studentlivet
• Händer saker varje 

kväll och helg
• Alla i klassen vet 

vem Kajsa är och 
hon är alltid bjuden 
när det är fest

Fokuserande 
Linda, 26
• I slutet av sin 

utbildning
• Har varit engagerad 

men sitter ”endast” 
i kårfullmäktige nu

• Jobbar halvtid
• Tycker om att cykla

Familjefadern 
James, 32
• Läser andra året
• Har barn och jobb
• Vill byta bana 

yrkesmässigt
• Pusslar mycket för 

att få ihop sitt liv
• Älskar att vara i 

skogen



Grupparbetaren Sasha, 22
Universitet Karlstad, ämneslärare (ÅK3)

Hemort Varberg

Boende Trea med en kompis

Engagemang Var med på insparken men inget mer

Före Corona Gick på alla föreläsningar. Pluggade alltid med kompisgäng i biblioteket, 
hade ett bord som var ”deras”.

Under Corona Är med på live-föreläsningar över zoom men tappar koncentrationen 
under de inspelade. Har hittat ett nytt bord!

Positiv aspekt Att du kan åka hem om du inte är från Karlstad.

Negativ aspekt Man får väldigt mycket information och det blir lätt rörigt.

Har inga nya rutiner, går till universitetet ändå, träffar mina kompisar där och 
pluggar tillsammans.

Saknar föreläsningar men har lärt mig mer faktiskt. Med distans är det mer eget 
ansvar, man har letat upp mer information själv och lärt sig mer.

Besviken på studentlivet i Karlstad, kommer att flytta hem till Varberg så fort jag är 
klar.



Ensamseglaren Robin, 21
Universitet Karlstad, ämneslärare (ÅK2)

Hemort Gävle

Boende Rum i studentkorridor

Engagemang -

Före Corona Satt för det mesta hemma och pluggade men träffade ibland andra 
lärarstudenter i biblioteket. Föreläsningarna 10-12 gav en struktur till dagen.

Efter Corona Bara varit hemma i sitt rum. Spenderar mer tid framför datorn, blir lätt 
distraherad av mer lockande saker att göra på datorn.

Positiv aspekt Det har blivit mycket bekvämare att gå på föreläsningar. Lite trångt i bänkarna, 
dåligt med knäutrymme… Lär mig mer på videos än när någon pratar.

Negativ aspekt Man får inget sammanhang.

Vissa moment är bra digitalt men större delen bör vara på plats. Väldigt positivt 
och skönt att kunna planera sin tid själv. Dock gör detta att dagarna rör ihop sig -
den stora fördelen är också den stora nackdelen…

Jag är personligen ganska "osocial" – har små kompisgrupper som jag hänger med 
någon gång i veckan. Men är samtidigt extrovert, vill ha folk omkring mig.

Jag är en nattuggla och det blir lätt att man gör allt på natten. 



Sociala Kajsa, 22
Universitet Chalmers, Samhällsbyggnad (ÅK1)

Hemort Malmö

Boende Etta på campus

Engagemang V6 – sektionens sexmästeri

Före Corona Var alltid på campus! Hängde med kompisarna i föreningen och planerade event.

Efter Corona Åkte hem till Malmö en månad. Försöker hålla uppe lite rutiner för att inte bli slö. 
Viktigt med deadlines under tiden, annars gör jag allt sista veckan. Allt känns som en 
enda lång tentaperiod när man sitter hemma och pluggar ensam…

Positiv aspekt Alla föreläsningar spelas in så att man kan kolla på det efteråt.

Negativ aspekt Det sociala. Pluggar väldigt isolerat.

Hade jättemycket planerat denna våren, varje helg var planerad med nånting som 
hände: skidresa, cortège, bal, åka till Linköping… Tråkigt och omotiverade utan 
något att se fram emot. Svårt att ta tag i plugg när man inte måste få det gjort för 
att man ska göra något annat kul, blir mycket mer effektivt när man måste 
prioritera och bara har två timmar till plugg. 

Redan less på distansundervisning. Om man bara hade fått sitta tillsammans spelar 
det inte så stor roll att ha föreläsningar online. Man lär sig hela tiden hur 
föreläsningarna blir bättre.



Fokuserande Linda, 26
Universitet Chalmers, Teknisk design (ÅK4)

Hemort Uppsala

Boende Tvåa med partner

Engagemang Varit engagerad alla år. Suttit i sexmästeri och festu, nu med i kårfullmäktige. 

Före Corona Gick på många av föreläsningarna men jobbar också halvtid. Hängde 
med kompisarna från kandidaten.

Efter Corona Skönt att kunna vara mer flexibel och kolla på föreläsningar i snabbare 
hastighet. Svårare att skilja på plugg, jobb och fritid.

Positiv aspekt Effektiviteten. Städade samtidigt som jag var på föreläsning. Flexibilitet.

Negativ aspekt Strukturen - alla dagar ser likadana ut

Fem år civilingenjör på distans hade inte gett samma outcome, man lär sig att lära sig snabbt 
på en sån här utbildning…! Snabblärdheten kommer jag ha nytta av i arbetslivet.

I designprojekt tittar man på andra grupper för att få idéer och nya vinklar. Nu är det bara du 
och din grupp och man har inget att jämföra med. Kan också vara en fördel att alla grupper 
hade en oberoende kreativ process.

På mastern man hade kunnat ha alla föreläsningar digitalt, då har man tillräckligt mycket 
vana. Projekt borde man vara på plats. Haft mer saker på sidan under mastern och inte 
träffat så många nya vänner. Viktigare i grundutbildningen att ha allt på plats.



Familjefadern James, 32
Universitet Örebro, personalvetare (ÅK2)

Hemort Örebro

Boende Fyra med sambo och barn

Engagemang -

Innan Corona Hade en grupp på fem studievänner som jag brukade sitta med när det fanns tid.

Efter Corona Har faktiskt passat mig bättre att sitta hemma än att åka till skolan. Får mer tid för 
mig själv, min familj och att träffa kompisar jag vill träffa. 

Positiv aspekt Kan anpassa studiemiljön så att den passar en själv och inte ta hänsyn till alla andra.

Negativ aspekt Tentorna. Så stor och viktig del som måste lösas bättre.

Ofta ligger föreläsningar mitt på dagen vilket gör att jag exempelvis inte kan arbeta den 
dagen. 

Lärare verkar inte ha svarat hela klassen på eventuella följdfrågor utan bara den som 
frågat. Många har fått ställa samma fråga. Information sprids inte heller organiskt som 
när det är möjligt att bara fråga någon i klassen.

I en av mina kurser har vi fått omfattande och grundliga uppgifter, jag lärde mig mycket. 
Läraren var nöjd med upplägget och skulle fortsätta, även när undervisningen är tillbaka 
på campus. 



Samlade erfarenheter 



Lärandets förutsättningar i en tid av påtvingad distansundervisning
Hur påverkas studierna av det digitala lärandet? 
• Studenterna upplever att kvaliteten på distansundervisningen beror mycket på föreläsaren. Det krävs att 

undervisningen anpassas för att fungera i digitalt format. 
En föreläsare har bara lagt upp ljudfiler på sina föreläsningar, de blir som en riktigt tråkig ljudbok... 
Man behöver verkligen anpassa föreläsningar så att de blir mer som en film och
använda sig av tekniken istället för att köra på som vanligt.

• Framförallt innebär distansundervisningen att mer ansvar läggs på studenterna. 
Distansstudier innebär mer eget ansvar, jag har letat upp mer
information själv istället för att fråga en kompis. 
Nyttigt och bra att läsa sig inför arbetslivet.

• Det är avgörande att alla har kameran på för att ett seminarium ska fungera, samtidigt som hänsyn bör tas till de 
olika studenternas hemmiljö och integritet.

• Diskussion med andra studenter är viktig för lärandet. Många framhåller pratstunderna i föreläsningspauserna som 
viktiga för att reda ut oklarheter som uppkommit. Dessa är svåra att återskapa.

• Studenterna upplever att deras kreativitet i problemlösning har minskat under perioden av distansundervisning. 
Brainstorming är svårt i zoom, delvis för att man inte kan avbryta varandra eller läsa av varandra. 

• Studenters frågeställningar behöver utvecklas i dialog med andra studenter och med lärare. Detta har fungerat 
mindre bra i distansundervisningen. Mailkorrespondens är asynkront och gör att diskussionen tappar momentum
(eller rinner ut i sanden). 

Jag har grov dyslexi och det är svårt att via mail förklara och bolla frågeställningar.
Man är van att kunna gå förbi föreläsarnas kontor spontant och få hjälp
med en uppgift eller diskutera ett problem.

Grupparbetaren 
Sasha

Ensamseglaren 
Robin

Sociala 
Kajsa



Lärandets förutsättningar i en tid av påtvingad distansundervisning

Vilken påverkan får den begränsade användningen av campus?
• Många studenter saknar den struktur som de får av att gå till campus och ha studiekamrater och föreläsningar att 

förhålla sig till.
Avsaknaden av rutiner är ett problem. Kontoret är ju precis bredvid sängen… 
Behöver kunna vara ledig hemma. Kan inte plugga på samma sätt i grupp som tidigare, 
saknar diskussionsmomenten. Det sociala och kaffepauser behövs. 

• Merparten av de intervjuade studenterna ser biblioteken som en viktig resurs, både som studieplats och nod för 
handledd informationssökning. Dessa funktioner har påverkats negativt av nedstängningen.

Hur uppfattas omställningen från fysiskt till digitalt lärande?
• De flesta upplever att kvaliteten på studierna är över förväntan och att de flesta föreläsare och lärare har hanterat 

situationen så bra som möjligt. Många studenter är imponerade över den snabba omställningen och upplever att 
kvaliteten bibehållits.

• Många tycker att det har varit svårt att hitta nya rutiner i den nya situationen.
Det tog ett tag innan man fick en bra rutin. Jag har börjat schemalägga tid med kompisar för att ha en tid att 
passa. Börjar dagen vid kl 8-9 och kollar på föreläsningar eller gör uppgifter. Sen tar jag en promenad innan 
lunch, det gör jätteskillnad att komma ut lite på lunchen. Pluggar sedan till 17-18. Det tog 3-4 veckor att hitta 
denna rutin.

Sociala 
Kajsa

Fokuserande 
Linda



Lärandets förutsättningar i en tid av påtvingad distansundervisning

Vilka effekter har nuvarande situation fått för lärandet? 
• Många upplever att de lär sig lika mycket, men att de får lägga mer tid på sina studier. 

Stress och frustration har ökat. Kämpat hårdare för att lära mig lika mycket.

• Studenterna har mer tid att lägga på sina studier men lär sig ändå inte mer än vad de brukar göra, snarare får de ett 
långsammare tempo och blir lättare distraherade.

• Flexibiliteten passar många äldre studenter mycket bra vilket tillgängliggör högre utbildning och ett livslångt lärande 
för fler studenter. Att erbjuda fler moment på distans gör att vardagslivet kan kombineras med studier för fler.

Finns sådant som kan bli mer effektivt – det är inte effektivt för mig att åka 
en mil till skolan för en timmes föreläsning, det tar upp hela dagen.

• Tentamen på distans fungerar dåligt. Många studenter känner en stress över att det inte finns några övningstentor 
och uttrycker en oro över att tentamen blir svårare än vanligt. Särskilt yngre studenter upplever att tentasalen är 
viktig för att få fokus och prestera bra. Hemtentor är ett bra alternativ i mer avancerade kurser där man ska resonera, 
men utantillkunskap fyller en funktion i samtliga utbildningar, särskilt ingenjörsutbildningen.

Svårt att släppa allt annat när man sitter hemma, tentan upplevs som övningstenta. 
Hemtenta kommer nog att funka bättre nu när vi ska vara övervakade så det är samma som vanligt. 

Ensamseglaren 
Robin

Familjefadern 
James

Sociala 
Kajsa



Campus: förändrad användning och andra behov
Hur använder studenterna campus idag i en tid av social distansering?
• En del studenter använder campus som vanligt. De träffar sina studiekamrater varje dag och studerar tillsammans. 
• Vissa studenter behöver tillgång till speciella lärosalar, exempelvis med datorer eller laboratorieutrustning. De tillåts 

att vistas i lokalerna i mindre grupper om en tid bokas i förväg.

Vad kan bli bättre och vilket ytterligare stöd eller tjänster skulle kunna finnas på campus för att 
underlätta den nuvarande situationen?
• Inga av de tillfrågade studenterna uppger att de saknar något stöd eller någon tjänst (undantaget bibliotek, se nedan). 

Innan använde jag mig mycket av bibliotekarier. Nu måste man boka möten. 
Kuratorer kör via zoom. Studievägledare nås via mail, så var det innan också.

• Några blir påverkade av bibliotekets begränsade öppettider, främst för att de brukade använda studieplatserna där 
men även för litteratur till uppsatsskrivande.

Hur skulle fastigheterna generellt kunna vara ett bättre stöd för studierna trots en social distansering?  
• Vissa större salar (och seminarierum) har stängts för studenter, vilka skulle vara bra för studier ihop med avstånd till 

varandra. Inledningsvis fanns gott om plats, men nu beskriver många en situation där det återigen varit svårt att hitta 
bra studieplatser på campus.

• Öppna upp fler studieplatser.

Grupparbetaren 
Sasha



Distanseringens effekter på studenternas sociala liv
Hur påverkas det sociala livet av ett stängt campus? 

• Det är möjligt för många att bibehålla sedan tidigare etablerade nära sociala kontakter, men det upplevs som mycket 
svårt att knyta nya.

• Man byter klass ganska ofta på universitetet. Svåra kurser ger starkare band. 
• Gruppchattar nu istället men det ger inte samma känsla av "vilket härligt gäng vi är” – nu är det mer konkret och 

tråkigt. 
• Vi-känslan saknas, ges ingen möjlighet till naturlig kontakt. 

• Vissa har tagit upp bekantskaper med vänner utanför universitetet mer eller har mer tid för familj.
• De som inte har ett starkt socialt nätverk löper risk att bli mycket isolerade då de inte vill sitta i allmänna lokaler, på 

grund av rädsla/oro för Corona, och där träffa klasskamrater spontant. I exempelvis bibliotek med öppna 
studieplatser ges möjligheten att vara själv bland andra. 

Hur påverkas studierna av minskade sociala kontakter?  
• De flesta upplever att studierna påverkas negativt då de saknar daglig kontakt och diskussion med studiekamrater.
• Minskad möjlighet att spontant söka upp lärare.
• Vissa påpekar att de har behövt ta ett större eget ansvar för att hitta information när de inte alltid kan fråga eller 

diskutera med vänner. Detta är något de säger sig komma att ha nytta av i arbetslivet.
• Framförallt påverkas motivationen negativt då det är svårt att hålla uppe rutiner, speciellt om man bor ensam, vilket 

många studenter gör.

Fokuserande 
Linda



Distanseringens effekter på studenternas sociala liv

Hur stor är sannolikheten att du fortsätter studera om fortsatta studier kommer bedrivas digitalt?
• Samtliga respondenter har sagt att de kommer fortsätta studera även om resterande studier kommer bedrivas 

digitalt, främst för att de är inställda på detta och för att de investerat tid och energi hittills.
• Vissa som är tidigt i utbildningen uppger att de skulle överväga att ta en paus.
• Vissa studenter, främst äldre med jobb och/eller familj, svarar att de skulle föredra större inslag av digitala 

moment i utbildningen, även om vissa moment är svåra att genomföra digitalt. Detta skulle möjliggöra en mer 
flexibel vardag.

• Jag har insett att många saker är onödiga och går att digitalisera. Jag har funderat på vad vi verkligen behöver. 
Behöver vi föreläsningssalar? Första året av utbildningen är det viktigt att få in en studievana, men resterande 
fyra år, när man har vanan och sitt kompisgäng, hade man kunnat ta betydligt mer eget ansvar.

Fokuserande 
Linda



3. Diskussion



Kort- och långsiktig påverkan på 
lärande- och kunskapsmiljöer



Kortsiktig påverkan på lärande- och kunskapsmiljöer

Vad kan lärosätena ta med sig direkt efter att Coronapandemin är över? 
• Alla tillfrågade studenter upplever de digitaliserade föreläsningarna som ett bra komplement till vanlig 

undervisning. Om man missar en föreläsning kan man ta den till sig i efterhand och man kan gå tillbaka inför tentan.
• Digitalisering av föreläsningar ger även en stor flexibilitet samt gör att föreläsningsmomentet kan ersättas av mer 

kvalitativ undervisning i mindre grupper.
• En viktig lärdom är att förändringar kan gå snabbt när förändring är tvungen och alla strävar mot samma mål. 
• Många studenter lär sig av interaktiva moment och av diskussion. Studenter behöver chansen att tänka själva och 

resonera för att förstå. Föreläsningspauserna är viktiga både för frågor till föreläsaren och diskussioner mellan 
studenter. Utmaning att skapa digitala väntrum med småprat inför och mellan föreläsningar med dagens teknik.



Långsiktig påverkan på lärande- och kunskapsmiljöer

Vad kan lärosätena dra för långsiktiga lärdomar av den period av distansundervisning som varit?
• Digitalisering av föreläsningar öppnar upp för möjligheter till samarbeten universitet emellan, både nationellt och 

internationellt. Hur/ var spelas dessa föreläsningar in?
• Digital undervisning är (i nuläget) inte jämförbar med att träffas fysiskt när det kommer till att svara mot ny pedagogik som ska 

implementeras på utbildningar (studentcentrerat kollaborativt lärande). Nu finns en möjlighet att göra om och anpassa efter ny 
pedagogik – lokaler måste följa med. 

• Seminarier eller gruppövningar kan ske digitalt genom att mindre grupper av studenter ses antingen fysiskt eller digitalt. 
Läraren behöver då inte gå runt mellan grupperna. Grupprum bestyckade med utrustning för videosamtal kan underlätta detta. 
Skulle lärare rent teoretiskt befinna sig på annan ort men klass samlas i ALC-sal?

• Digitala plattformar ger möjlighet till interaktiva moment som gör att den som lyssnar blir mer engagerad, exempelvis 
breakout rooms, polls och chatt. En snabb teknikutveckling sker.

• Kommer det att etableras andra aktörer som konkurrerar med universitetet?  Förlagen kommer kanske i framtiden sälja mer 
än böcker; filmer, interaktiva föreläsningar mm. Universiteten blir då mer en plats för seminarier och diskussion. Det finns en 
fara i att kunskapsproduktion blir för likriktad.  

• Involvera och ta stöd av didaktisk forskning då förändringar av lärande i riktning mot digitala lärmiljöer sker. Formerna för 
undervisning och lärande påverkar undervisningens innehåll. Universitetsmiljöerna har vuxit fram i sin nuvarande form genom 
långsam förändring under hundratals år.



Långsiktig påverkan på lärande- och kunskapsmiljöer

Hur beroende är studenter av vad som finns på campus? 
• Många studenter använder campus som sin arbetsplats. Miljön är viktig för att plugga effektivt och inte störas. De 

flesta upplever att det inte finns tillräckligt med öppna studieplatser och grupprum. Framförallt studenter vid 
Karlstads universitet som har märkt av den stora och snabba expanderingen samt det ökade antalet studenter.

• Många miljöer såsom öppna studieplatser och ”studietorg”, bibliotek, kårhus och matställen på campus underlättar 
spontana möten och ger en känsla av att vara en del av en större grupp. De spontana mötena med klassen, samt 
med andra bekanta utanför det närmsta kompisgänget, är något som många studenter saknar.

• Utformning av ytorna kring föreläsningssalarna är viktiga då de används både för en energigivande 
föreläsningspaus och för att diskutera frågor som uppkommit i samband med undervisningstillfället. 

• Viktigt att bära med sig insikt om att utbildningarna vid de olika lärosätena är väldigt olika. Detta hänger i stor 
utsträckning samman med mängden schemalagd undervisning: 
• Lite schemalagd undervisning (2-6 timmar per vecka): Möjligt att kombinera med familj och jobb. Risk är att ensamma studenter 

blir än mer ensamma om för många moment digitaliseras. Balansgång! Kombinera både digitalt och fysiskt? 
• Mycket schemalagd undervisning (6-15 timmar per vecka): Flertalet moment kan säkert digitaliseras, men då för att frigöra resurser 

för andra former av undervisning. Utbildning är mer av en heltidssysselsättning här. 



Framtidens kunskapsmiljöer:
Fyra scenarier



Undervisningens kvalitet och möjligheter att genomföra önskad pedagogik: 
• Lärosätets möjligheter att bedriva en studentcentrerad och kollaborativ pedagogik (aktivt lärande, flipped 

classroom m.m.) som passar digital natives
• Studenternas möjligheter att delta aktivt i och tillgodogöra sig undervisningen

Social sammanhållning och välbefinnande: 
• Lärosätets möjligheter att attrahera och kvarhålla studenter
• Studenters möjligheter att bygga sociala relationer till andra studenter och bygga en identitet som 

akademiker

Värdeskapande möten: 
• Studenters möjligheter att bygga relationer till andra studenter och till forskare från andra ämnesområden, 

samt till näringsliv och samhället i stort. Universitetet är viktiga överbryggande mötesplatser i samhället. 

Investeringar och lokalkostnader: 
• Behov av att anpassa, uppgradera, tillskapa och underhålla lokalyta
• Har lärosätet rätt sorts och rätt antal kvadratmeter?

Förbereda studenter för arbetslivet: 
• Studenters möjligheter att tillgodogöra sig arbetssätt och färdigheter som efterfrågas i arbetslivet

Resursanvändning: 
• Möjlighet att nyttja lokaler mer effektiv

Faktorer att beakta



Scenario D: 
Effektivt samspel mellan 

fysiska och digitala 
lärandemiljöer 

Scenario C: 
Omfattande satsning på 
campus som mötesplats 
och kunskapsmiljö

Scenario B: 
Storskalig över-
gång till digital 

undervisning

Scenario A: 
Business as 
usual

Litet fokus på
digital miljö

Stort fokus på 
digital miljö

Stort fokus på fysisk miljö

Litet fokus på fysisk miljö



Scenario A: Business as usual
Beskrivning: Lärosätet strävar efter att så snart som möjligt gå tillbaka till samma situation som före 
Coronaepidemin. I praktiken sker inget omfattande strategiskt arbete, varken med utveckling av platsens 
betydelse eller med digitalisering. Verksamheter gör andra prioriteringar, exempelvis nya rekryteringar.

Konsekvenser för studenter 

• Utbildningen är “traditionell”. Studenter tränas inte i att hantera digitala verktyg och utveckla nya 
arbetssätt. Ej heller möjliggörs införandet av ny pedagogik i för ändamålet anpassade lokaler. Risk att 
studenter inte ges tillräckligt stöd och inte heller når sin fulla potential? 

Konsekvenser för lärosätet 

• Man behöver inte leda utvecklingen utan kan istället snabbt komma ikapp när det finns ”best practice”, 
men bygger samtidigt upp en ”utvecklingsskuld”

• Kan få stämpel som traditionellt/konservativt (på gott och ont)

Konsekvenser för Akademiska Hus

• Akademiska Hus får ta större ansvar som kunskapsbärare när väl förändring ska ske. 

Reflektion
Kan vara här många lärosäten hamnar trots att det nu uttrycks vilja att lära sig av Coronapandemin och 
finns ambition att verka för förändring. 



Scenario B: Storskalig övergång till digital undervisning
Beskrivning: Lärosätet fattar beslut om en omfattande satsning på digital undervisning. Man bestämmer sig 
för att ersätta merparten av alla salsföreläsningar med digitala föreläsningar och avser att inom kort kunna 
erbjuda hela utbildningar på distans.

Konsekvenser för studenter: 

• Mer tillgänglig utbildning för den som inte bor i anslutning till campus och/eller har arbete och familj
• Möjligheter till att bygga sociala relationer behöver hitta nya former
• Försvårar föreningsliv och annat som knyter studenter till campus och utbildningsorten
• Studenter på distans har lägre sannolikhet att ta examen, går miste om student- och universitetsliv

Konsekvenser för lärosätet: 

• Möjligt att hitta nya samarbetsformer med andra universitet, nationellt och internationellt. 

• Anställda kan arbeta på distans, vilket kan vara attraktivt i rekrytering

• Minskat behov av lärmiljöer, eller i vart fall inget behov av expansion. Utbildningen växer på distans. 

Konsekvenser för Akademiska Hus: 

• Kraftigt minskat behov av lärosalar. Undervisningsmiljöer kan byggas om för att möta andra behov

• På sikt mindre behov även av studiesociala miljöer, när dessa istället utvecklas digitalt

Reflektion: Kan passa för teoretiska utbildningar med få schemalagda undervisningstimmar



Scenario C: Omfattande satsning på campus som mötesplats och 
kunskapsmiljö
Beskrivning: Lärosätet bedömer att den fysiska miljön är helt central för att  förstärka identitet, nätverk 
och kunskapsöverföring. Man fattar beslut om stora satsningar på nya lokaler för sociala möten och 
framsynt pedagogik. Distansundervisning nedprioriteras till förmån för synkron undervisning, där studenter 
och forskare möts på campus.

Konsekvenser för lärosätet: 

• En omfattande satsning på den fysiska miljön gör campus till en attraktiv vistelsemiljö som stärker 
potentialen för kunskapsöverföring och värdeskapande möten.

• Detta leder i vissa fall till en exklusivitet som campusuniversitet, vilket uppfattas som attraktivt för vissa 
studenter.

• Scenario C kräver större investeringar än Scenario A och B.

Konsekvenser för Akademiska Hus: 

• Långsiktiga satsningar på attraktiva lokaler.

• Nära samarbete med lärosäte i utveckling av lokaler och miljöer. 

• Större finansiella åtaganden innebär en större risk.

Reflektion: Passar identitetsstarka utbildningar i städer där studenter spenderar mycket tid på campus 
(studier är en heltidssysselsättning och man bor litet). 



Scenario D: Effektivt samspel mellan fysiska och digitala 
lärandemiljöer
Beskrivning: Lärosätet ser möjligheter till en omfattande digitalisering samtidigt som man satsar på den 
fysiska miljön som attraktiv mötesplats. Effektiva kombinationslösningar där digitala verktyg stödjer den 
fysiska undervisningen eftersträvas.

Konsekvenser för studenter: 

• Ökad valfrihet. På sikt möjligt med situation där vissa studenter deltar på distans i campusförlagda 
undervisningsmoment. 

• Förinspelade föreläsningar frigör tid för mer lärarledd undervisning. 

Konsekvenser för lärosätet: 

• Ökade krav på tillgänglighet och att vara ständigt uppkopplad. Stressfaktor för lärare?

• Investeringstungt och kräver en genomarbetad strategi

• Mycket arbete med att implementera nya arbetssätt

Konsekvenser för Akademiska Hus: 

• Omfattande anpassningar och/eller nyproduktion. 

Reflektioner: Troligen aktuellt för lärosäten som ser starkt expansionsbehov och vill testa flera olika nya 
vägar framåt. 
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