
Vad tycker studenterna om 
omställningen till digital 

undervisning?

4 maj 2020



Bakgrundsinformation

• Har varit öppen 28 april – 4 maj

• Delat på vår facebooksida och i vårt 
nyhetsbrev

• 102 svar än så länge (kl. 13.30 den 4 
maj)



Bakgrundsinformation

17%

32%

18%

23%

10%

Vilket år går du?

1

2

3

4 (1a året på masterprogram)

5 (2a året på masterprogram)

26%

5%

62%

5% 2%

Vilken typ av program går du?

Basår

Kandidatprogram

Magisterprogram

Masterprogram

Civilingenjörsprogram

Högskoleingenjörsprogra
m
Lärarprogram

Fristående kurser



Undervisning

3%

9%

48%

29%

11%

Hur fungerar distansundervisning i sin helhet?

Mycket dåligt

Dåligt

Helt okej

Bra

Mycket bra



Undervisning
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Problem med teknisk utrustning

Ej tekniskt kunnig lärare

Problem på grund av internetanslutningen

Problem med självdisciplin

Problem med studieteknik

Uteblivna undervisningsmoment

Sämre kvalité på undervisningen

Lättare att kommunicera med lärare

Svårare att kommunicera med lärare

Jag går på färre föreläsningar än innan

Jag går på fler föreläsningar än innan

Jag ställer färre frågor på lektioner och föreläsningar

Jag ställer fler frågor på lektioner och föreläsningar

Brist på kurslitteratur och tillgång till kursmaterial

Obekvämt att ha webbkamera på

Bristfällig information

Det här har jag upplevt under perioden med distansundervisning (både 
problem och positiva aspekter):



Undervisning
Har några moment i undervisningen fungerat extra 
bra?

• “Datalabbarna funkar förvånansvärt bra!!”

• ”Inspelningen och arkiveringen av föreläsningar har varit 
trevligt. Det har möjliggjort en att se om och se föreläsningar 
när det passar en”

• ”Tycker om Zoomföreläsningarna/lektionerna”

• ”Flipped classroom”



Undervisning
Har några moment i undervisningen fungerat extra 
dåligt? 

• ”Det är svårt att föra diskussion över zoom med andra då 
stämningen är konstig, så problemlösningspass är inte så 
enkelt. Jag blir också mer stressad över zoom-samtal än jag blir 
av en vanlig föreläsning.”

• ”Gästföreläsningar.”

• ”Ja, vissa kurser har helt ställt in undervisningen.”

• ”Labbtillfällen samt föreläsningar överlag”



Hur mår studenterna?

3%

13%

28%52%
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Hur har din psykiska hälsa påverkats med anledning av den omställda
undervisningen?

Mycket positivt

Positivt

Ingen skillnad

Negativt

Mycket negativt



Hur mår studenterna?
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Isolering/ensamhet

Sämre studiekvalité

Oklarhet kring examinerande moment

Ökad stress

Rädsla för att förlora studiemedel

Om svaret på förra frågan var "Negativt" eller "Mycket negativt", 
kan du identifiera anledningen/-arna? 



Hur mår studenterna?

Här kan du kommentera och ge exempel på hur din psykiska 
hälsa påverkats:

• ”Väldigt ensamt att inte träffa folk på föreläsningar och raster. 
Svårt också att inte kunna sitta med inlämningsuppgifter 
tillsammans i samma utsträckning, känner mig lite osäker på 
om jag kommer klara allt själv nu.”

• ”Hemma är jag mer störningskänslig. Om jag har en dålig dag 
kan jag inte skärma av lika bra och det är svårare att komma 
upp på hästen igen om jag väl tappar greppet.”

• ”Jag började få depression tillbaka, jag isolerat mig och kan inte 
sova på nätterna. Allt känns svårt”


