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Översikt
Sveriges förenade studentkårer (SFS) har gått igenom och samman
fattat slutsatser från 12 rapporter och andra underlag som visar
enkätresultat om studenternas a
 npassning till coronapandemin. Några
av enkäterna har gjorts av lärosätena, andra av studentkårerna.
Två enkäter är från höstterminen. Dessa bygger på enkäter till
studenter vid KTH och SU. Rapporten från KTH är mest aktuell och
bygger på 552 svar från studenter. Rapporten från SU innehåller en mer
beskrivande redogörelse men bygger på en enkät som skickades ut i
juni.
Merparten av enkäterna är från vårterminen. Den enkät med flest svar
är från UU. Många uppgav ökad negativ stress och ökad ensamhet.
Även enkäten från GU är stor och ger en indikation om att många
upplever oro. Vad gäller de enkäter som är gjorda på vårterminen så är
det svårt att veta hur representativa de är nu när det har gått ytterligare
flera månader. Vi tror ändå att materialet ger en bra bild av bredden av
coronapandemins effekter för studenterna.
Många av rapporterna indikerar en sjunkande studiemotivation. Enkät
svaren ger en tydlig indikation om ökad oro och försämrat psykiskt
välbefinnande. Det är också många som indikerar att utbildnings
kvaliteten sjunker. Att döma av de tidiga rapporterna tycks studenterna
ändå anse att lärosätena har hanterat situationen relativt bra givet
förutsättningarna.
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Material: Enkäter
Rapporter med enkätsvar från följande lärosäten ligger till grund för
sammanställningen.
• Göteborgs universitet
• Högskolan i Halmstad
• Kungliga tekniska högskolan
• Lunds universitet (2 enkäter)
• Malmö universitet
• Karlstads universitet
• Stockholms universitet
• Södertörns högskola
• Umeå universitet
• Uppsala universitet (2 enkäter)
Vi har sammanställt några av de viktigaste fynden från varje rapport.
Särskilt fokus har lagts på hur anpassningen påverkar studenternas
hälsa/mående, eftersom det är något som SFS har fått mycket frågor
om.
De flesta enkätsvaren är kvantifierbara och flera av rapporterna
innehåller statistik. Några enkäter har dock en mer kvalitativ inriktning.
Vi har återgett resultaten i de format som materialet tillåter.

SFS rapport: Hur påverkar coronapandemin studenterna? – december 2020

4

Göteborgs universitet
Titel: Student Survey Covid-19 – Sahlgrenska akademins studenter och
Covid-19
Enkät 20 maj – 17 juni. Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa,
Institutionen för m
 edicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.
Svarande från läkarutbildningar vid flera lärosten samt samhällsvetar
studenter vid GU. Totalt 4 366 svar.

Åtgärder
75 % är nöjda med lärosätets åtgärder, de är varken för strikta eller
otillräckliga.
Lärande
Ca 60 % upplever att online-upplägg fungerar för att uppnå lärande
målen. 40 % rapporterar dock at studieprestationen blivit sämre.
Hälsa/mående
Närmare 80 % är oroliga för samhället och för närstående.
50 % är oroliga för studier. Drygt 30 % är orolig för sig själva eller för
ekonomin.
Ungefär hälften upplever något sämre välbefinnande efter pandemi
utbrottet, men få upplever det som mycket sämre.
De flesta har mindre sociala kontakter IRL än tidigare, men kontakten
online har ökat tydligt.
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Högskolan i Halmstad
Titel: Enkät till studenter om nuvarande situation med distansundervis
ning på grund av Covid-19 – Sammanställning och analys av resultatet
från enkätundersökningen våren 2020
Våren 2020. Totalt 1564 svar.

Allmänt om studierna under omställning till
distansundervisning
• 50 % upplever att studierna fungear sämre på grund av pandemin.
• 73 % anser att verktygen för distansundervisning är bra eller
mycket bra.
• 63 % anser att lärarkontakten fungerar bra eller mycket bra.
• 61 % anser att samarbetet med studiekamrater fungerar bra eller
mycket bra.
• 57 % anser att kursupplägg fungerar bra eller mycket bra.

Hälsa/mående
51 % svarar att de mår dåligt eller mindre bra.
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Karlstads universitet
Titel: Studentundersökning #tycktill – Distansstudier under Covid-19
Av Karlstad studentkår, juni 2020. 410 svar, de flesta är campusstudenter.

Allmänt
Ungefär hälften upplever att utbildningens svårighetsgrad
har blivit högre.
Många upplever lägre studiemotivation. Många upplever att möjligheten
till sociala kontakter är lägre.
En positiv effekt är studenter som pendlar eller i övrigt har svårt att
studera på lärosätet anger att de har mer tid till studier, har enklare
att komma i kontakt med personal och/eller har enklare att följa med i
studierna.
Examination
Examination upplevs som svårare och mer tidskrävande Det fung
erar sämre att genomföra examination genom grupparbete eller
seminarium. Däremot fungerar det bra att göra hemtentor.
Hälsa/mående
Många har svårare att koncentrera sig. Ungefär hälften upplever mer
nedstämthet, oro och stress. Sömnproblem har blivit aningen vanligare.
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Kungliga tekniska högskolan
Titel: Sammanställning enkät: ”KTH and Covid-19, autumn 2020”
Emkät av Tekniska högskolans studentkår HT2020. 552 svar.

Allmänt
Ganska många är oroliga för att situationen kom
mer att ha en långsiktig inverkan på utbildnings
kvaliteten. De flesta verkar dock vara nöjda med hur lärosätet har
hanterat situationen.
Examination
Många vänder sig starkt emot att skriva salstenta på zoom. Många är
positiva till att skriva tenta på plats, göra hemtenta eller examineras
genom labbar eller praktiska moment. Synen på muntlig examination
är mer blandad. Majoriteten uppger att det är viktigt att tentor är
anonyma.
Hälsa/mående
Ca 60 % uppger att distansundervisningen kommer ha en negativ
inverkan på den psykiska hälsan.
67 % känner till att de kan kontakta studenthälsan. Bland
internationella studenter är det färre som vet om det. KTH anser inte
att det är tillräckligt utan kommenterar det med att information om
studenthälsan saknas.
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Lunds universitet (1)
Titel: Sammanställning av coronaenkät - Humanistiska och
teologiska studentkåren
Gjord av Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds
universitet. Enkät april–maj 2020. 258 svar.

Allmänt
61 % är nöjda med övergången till distansstudier.
57 % är nöjda med själva distansundervisningen
78 % upplever att de fått tillräcklig information om situationen.
Det som flest studenter är nöjda med är digitala verktyg och
plattformar, föreläsningar och kommunikation med lärare. Det som
flest studenter är missnöjda med är kursupplägg, digitala verktyg och
plattformar samt föreläsningar.
Hälsa/mående
52 % upplever att situationen har påverkat den psykiska hälsan
negativt. Vanliga exempel på hur det har påverkat är:
–Förlorad motivation och koncentration
–Prokstrastrinering
–Ångest, depression
–Ensamhet
–Svårighet att behålla struktur och rutiner
–Rastlöshet
–Svårt att skilja på skola/jobb och fritid.
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Lunds universitet (2)
Titel: Omställning till en digital lärandemiljö på Samhällsvetenskapliga fa
kulteten under våren 2020. Sammanställning av studenternas upplevelser
Enkät till studenter VT2020. 719 svar. Rapporten ger en omfattande
kvalitativ sammanställning och flera förslag.

Hälsa/mående
Några utdrag:
”En annan utmaning för studenterna under våren har varit att hitta studiemotivation och
struktur. De efterfrågar därför mer instruktioner och tydlighet gällande förväntningar och
menar att det kan bli ett verktyg som hjälper dem att få bättre ordning på sina dagar och
därmed studier ”
”Ett studentförslag är löpande uppgiftsinlämningar och tydliga riktlinjer för att göra
materialet (litteraturen och uppgifterna) nedbrytbart. Detta är extra tydligt bland [nya
studenter]. I vissa fall har SI-mentorerna varit en stor hjälp för att få till en sådan
struktur.”
”Flera uttrycker att omställningen till undervisning i en digital lärandemiljö har varit
krävande mentalt och att deras förväntningar på den egna produktiviteten har helt
kastats om. Ett studentsvar summerar detta med ’inga fasta föreläsningstider förstör
självdisciplinen’.”
”Den stora mentala stressen och avsaknad av den sociala gemenskapen pga epidemin
har varit påtaglig inom studentgruppen. För de som inte vanligtvis bor i Sverige har det
varit svårt att identifiera vart de kan få hjälp och stöd […]. För de som har visat symptom
och i vissa fall varit i karantän har det varit en orolig tid som till viss mån har påverkat
deras studieresultat och möjlighet att koncentrera sig på sina studier.
”De studenter som bor utanför Lund och Helsingborg har uppskattat tidsvinsterna med
att slippa åka kollektivtrafik och många uttrycker att de känner att de har mer kontroll
över sin tillvaro.”
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Malmö universitet
Titel: Omställningen till digital undervisning och examination våren 2020 –
Sammanställning av frågeundersökning till lärare och studenter i unversite
tets programråd och programnämnder
135 svar från lärare och studenter. Resultaten redovisas inte i kvantifierad
form.

Digitala undervisningsformer
Interaktiviteten beskrivs som en nyckelfaktor för den digitala under
visningens kvalitet. Genomgående beskrivs att mindre undervisnings
sammanhang, såsom handledning och seminarier i små grupper, är det
som har fungerat bäst med mestadels god interaktion.
Examination
Såväl lärare som studenter framhäver svårigheterna i att göra digitala
examinationer rättssäkra och rättvisa. Studenterna uppger att det ofta
har varit oklart kring om och hur examinationerna ska genomföras,
vilket skapar stress och oro. Det efterfrågas universitetsgemensamma,
konkreta och explicita riktlinjer för digital examination
Hälsa/mående:
”Lärarna beskriver generellt en ökad arbetsbelastning och mer stress
än vanligt. Studenterna har också upplevt en ökad stress, framförallt på
grund av alla förändringar och nya arbetsformer. Det har varit svårt för
studenterna att upprätthålla sina rutiner, hitta motivation och behålla
sin studieteknik.”
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Stockholms universitet
Vårens online-undervisning – en utmaning med stor utvecklingspotential
(Information från Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms
universitet)
Totalt svarade 3937 studenter. Uppdaterad i augusti 2020.

Allmänt
50 procent av studenterna anser att det är lättare att följa sin studie
planering när undervisningen är förlagd till campus. Enkäten visar att
undervisningen online medförde en sjunkande motivation för s tudierna
hos studenterna. Lärarenkäten visar att för de allra flesta lärarna
innebar flytten av den fysiska undervisningen till undervisning online en
ökad arbetsbelastning.
De vanligaste läraktiviteterna som studenterna genomgått är schema
lagd onlineundervisning (82 procent) i kombination med läsning av
kurslitteratur (84 procent) och självstudier (77 procent). Totalt angav 75
procent av studenterna att de kände sig lika intellektuellt engagerade i
undervisningen online jämfört med campusundervisningen.
Examination
Majoriteten av studenterna ansåg att examinationen fungerade någor
lunda väl och att de visste vad som förväntades av dem, hur den skulle
genomföras, och tyckte att den gav dem en chans att visa vad de lärt
sig under kursen samt var rättvis. Men 27 procent av studenterna tyckte
inte att deras lärare hade en god uppfattning om hur väl de förstod
kursinnehållet under kursens gång.
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Södertörns högskola
Titel: Sammanställning av enkät om distansstudier med anledning av
Covid-19
Av SöderS – Södertörns högskolans studentkår. Maj 2020. 2007 svar.

Allmänt om anpassningen
48 % uppger att det fungerar bra eller mycket bra att
studera på distans. 24 % uppger att det fungerar dåligt eller mycket
dåligt. 52 % upplever att kvaliteten på utbildningen har påverkats till
det sämre.
De vanligaste utmaningarna med distansundervisningen är brist på
information, sämre förutsättningar för att planera sina studier och att
det är svårare att få tag i kurslitteratur.
Det vanligaste sättet att kommunicera med andra studenter är genom
Facebook messenger. Det näst vanligaste är Zoom.
VFU
De flesta som har VFU verkar tycka det har funkat bra eller
tillfredsställande. 18 % svarar att VFU har funkat dåligt.
Hälsa/mående
74 % har upplevt oro över sin utbildning eller studiesituation i samband
med pandemin. Där ingår 24 % som har upplevt mycket oro.
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Umeå universitet
Titel: Studiesituationen vid Umeå Universitet – Studenternas upplevelse av
studiesituationen
Av Umeå studentkår, maj 2020. 280 enkätsvar från kårmedlemmar.

Undervisningen
De flesta upplever svårighetsgraden som samma
eller något högre.

Lärarledd tid, förändring
← Mindre
Mer →

Studietakten upplevs däremot som samma eller
lägre. Kvaliteten på föreläsningar, examination
och utbildningen generellt upplevs som något
lägre.
Den lärarledda tiden har blivit mycket lägre.
Hälsa/mående
Ensamhet tycks inte vara ett utbrett problem i
denna undersökning. De flesta uppger att de har tillräckligt sällskap
och kan samarbeta med studiekamrater när det behövs. Ca 25 % upp
lever dock att de inte har det sällskap att umgås med som de behöver.
Det är fler som har problem med rutiner och prokrastinering.
De flesta uppger att de sover längre, men sömnbesvären är samtidigt
något högre. Många har svårare att koncentrera sig eller upplever oro.
Även nedstämdhet och stress har ökat.
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Uppsala universitet (1)
Titel: Omställning till digital distansundervisning – studentenkät 2020:
Campusutbildning (exkl. distansutbildning)
Av Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet. Antal svar:
7341. Svaren är rensade från ”renodlade” distansstudenter.

Undervisning
53 % av de svarande tycker att den digitala distansundervisningen i hög
eller mycket hög grad har fungerat tillfredsställande. 16 % tycker att
den i låg eller mycket låg grad fungerat tillfredsställande. Studenterna
har behövt ta mycket eget ansvar för sitt lärande.
65 % svarar att de i hög eller mycket hög grad har tillgång till t illräckliga
resurser för att klara av digital undervisning , t ex studieplatser och
it-utrustning.
Examination
46 % svarar att examination i hög eller mycket hög grad fungerar
tillfredsställande. 15 % svarar att den i låg eller mycket låg grad
fungerar tillfredsställande.
Hälsa/mående
47 % upplever ökad negativ stress. 21 % upplever minskad negativ
stress.
68 % upplever ökad ensamhet.
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Uppsala universitet (2)
Titel: Sammanställning av undersökning av omställningen till digital
undervisning
Av Uppsala teknolog- och naturvetarkår. 538 svar frvån studenter vid
TekNat-fakulteten.

Undervisning
43 % uppger att undervisningen funkar bra eller mycket bra. 41 %
anser att den funkar helt okej. 16 % uppger att undervisningen i sin
helhet funkar dåligt eller mycket dåligt.
Det vanligaste problemet med distansundervisningen rör problem med
självdisciplin. Det är även vanligt att studenterna upplever att det har
blivit svårare att kommunicera med lärare.
Hälsa/mående
58 % av studenterna uppger att
deras psykiska hälsa har påverkats
negativt eller mycket negativt
med anledning av den omställda
undervisningen. Den vanligaste
anledningen är isolering/ensamhet,
följt av ökad stress samt sämre
studiekvalitet.
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Pandemins konsekvenser framöver
Anpassningen till coronapandemin är en pågående process. De resultat
som ingår i den här sammanställingen är från vårterminen eller början
av höstterminen 2020. Det är möjligt att lärosätena i slutet av höst
terminen har kommit till rätta med vissa initiala problem, samtidigt som
andra problem kanske påverkar studenterna mer ju längre tid som går.
Problembilden är på inget sätt statisk.
Därför är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen och hur corona
pandemin påverkar studenterna. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
har fått i uppdrag av regeringen att följa upp pandemins konsekvenser
för h
 ögskolan. I det uppdraget ingår bland annat att följa utbildnings
kvaliteten. Förhoppningsvis kommer vi att få uppdateringar från UKÄ
under 2021.
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