
Internationell Utblick: 

lärdomar om digitalisering från Australien, 
Danmark och Tyskland



I mars 2020 tvingades svenska universitet och högskolor att genomgå en 
blixtdigitalisering på under en vecka. Vad som skedde var en omställning till en så 
kallad ”emergency remote teaching”, vilket innebar att den campusförlagda 
utbildningen omvandlades till ett digitalt format.

Denna internationella utblick visar att onlinestudenter innan pandemin hade lägre 
genomströmning jämfört med andra studenter. Länder med god beredskap, vad gäller 
såväl teknik och infrastruktur som kunskap, klarade av omställningen till 
distansundervisning bättre än andra länder. Om omställningen inte fungerar väl så 
riskerar genomströmningen att minska och etableringsåldern att öka. Det leder i 
förlängningen till försämrad kompetensförsörjning och lägre livsinkomster. 

Många studenter upplever en ökad stress, social isolering och ensamhet vid distans-
undervisning, och upplever frånvaron av interaktion med såväl andra studenter som 
lärare som negativ. Sammantaget är det centralt att de tekniska möjligheterna att ta 
del av distansundervisning säkerställs samt att lärosätena ökar sin kunskap och 
beredskap även vad gäller att stötta studenter med sociala eller hälsorelaterade 
utmaningar.

Behovet av kompetens bland lärare att använda digitala verktyg och att utveckla 
kvalitativ pedagogik har blivit tydlig under pandemin. En högskoleutbildning av god 
kvalitet är avgörande för studenternas anställningsbarhet och företagens 
kompetensförsörjning. Kompetensutvecklingen bör stöttas, till exempel genom 
fortbildning och kompetenslyft på lärosätena. Kan Sverige komma väl rustad ut efter 
krisen med välmående och högpresterande studenter, goda förutsättningar för lärande 
och en hög digital utbildningskvalitet kommer det löna sig för hela samhället som 
stärka Sverige som konkurrenskraftig kunskapsnation.

Denna rapport är framtagen av New Republic på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
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• Slutsatser och rekommendationer om digital undervisning i Norden. 
(Nordiska Ministerrådet, 2020)

• Allmänt om pandemins konsekvenser för högre utbildning globalt och i 
Europa.

• Erfarenheter från Australien, Danmark och Tyskland från nedstängningen 
av lärosäten.

• Utmaningar och lärdomar från distansundervisningen.

Innehåll
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• Sverige, Finland, Island och Norge använder digital utbildning i högre 
grad än Danmark.

• I alla nordiska länder är de större lärosätena mindre digitaliserade i sin 
undervisning än de mindre och medelstora.

• De nordiska länderna är inte ledande i den digitala utvecklingen.

• Coronakrisen har skyndat på utvecklingen.

• Nordiska Ministerrådet 2020

Digitalisering och högre utbildning 
i Norden
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Digitalisering och högre utbildning 
i Norden

Fördelar digital undervisning..

• Når ut till nya grupper.

• Ökar kvaliteten.

• Förenklar livslångt lärande.

• Möjliggör konkurrens om de bästa 
lärarna.

• Ökar specialisering mellan lärosäten.

Utmaningar

• Digital undervisning kräver en särskild 
pedagogik och hög aktivitet bland lärare.

• Kräver tydliga insatser från lärosätens 
administrativa delar.

• Är ofta kostsamt och tidskrävande att 
implementera.

• Lider av högre andel avhopp.

Nordiska Ministerrådet 2020
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Rekommendationer från Nordiska Ministerrådet:

• Öka kunskapsutbytet mellan lärosäten i Norden och globalt.

• Skapa en nordisk portal för digitala verktyg och program.

• Stärk lärosätenas incitament att utveckla digital undervisning av hög 
kvalitet.

• Öka det nordiska samarbetet och studenters möjligheter att studera i 
andra nordiska länder genom bilaterala avtal.

• Synliggör de klimatmässiga fördelarna med att studera på distans, genom 
t ex färre transporter.

Digitalisering och högre utbildning 
i Norden
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• I april hade två tredjedelar av de tillfrågade lärosätena i en global undersökning och 72 
procent i en europeisk undersökning ersatt fysisk undervisning med distansundervisning. 
(IAU 2020)

• När pandemin började hade över 80 procent av de europeiska lärosätena digitalt 
tillgängliga studiematerial samt en enhet som stöttar personal med digital undervisning 
och digital kompetensutveckling. (EUA 2020)

• Särskilt negativt drabbade av distansundervisning är praktiska studieområden som 
kräver exempelvis fältarbete eller tillgång till laboratorium, vilket försvårar för 
forskning.

• Trots utmaningar som följde av krisen uppger många europeiska lärosäten att de efter 
krisen planerar att utveckla nya undervisningsmetoder (87 procent) samt förbättra 
digital kapacitet och kompetens (70 procent). (EUA 2020)

Allmänt om pandemins 
konsekvenser
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• I april 2020 utförde International Association of Universities en 
global lärosätesenkät om pandemins påverkan på högre utbildning.

• På nästan alla lärosäten påverkade covid-19 undervisningen; två 
tredjedelar uppgav att fysisk undervisning hade ersatts av 
distansundervisning, ett av fyra uppgav att undervisningen var 
inställd eller pausad.

• 91 procent av lärosätena uppgav att det fanns infrastruktur för 
digital kommunikation. Många lärosäten rapporterade att det fanns 
utmaningar med att etablera effektiva kommunikationskanaler 
mellan lärare och studenter.

• Utmaningar i övergången har främst varit:

a) Teknisk infrastruktur och tillgänglighet. 
b) Brist på kompetens för digital undervisning och pedagogik.
c) Svårigheter i anpassning för vissa studieområden så som 

konst, musik samt kurser med praktiska inslag.

Global lärosätesenkät under 
pandemin

Den vanligaste påföljden av pandemin har varit att 
ställa om till distansundervisning. 
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• I april 2020 genomförde European Students Union en undersökning med 17 000 studenter i 41 europeiska 
länder.

• 72 procent av studenterna uppgav att den fysiska undervisningen hade ställts in pga. pandemin.

• 51 procent uppgav att arbetsbelastningen hade ökat sedan den fysiska undervisningen ställts in.

• Studenter tenderade att anse sig ha presterat sämre sedan den fysiska undervisningen ställts in, särskilt de 
som inte har en lugn studieplats, ej tillgång till kursmaterial, som har låg digital kompetens, dålig tillgång till 
stabil internetuppkoppling, otillräckligt socialt stöd eller lider av mental ohälsa.

• 81 procent var trygga med sin förmåga att använda plattformar för onlineundervisning medan 8 procent ansåg 
sig vara otrygga.

• 89 procent hade en egen dator, men bara 41 procent hade en stabil internetuppkoppling.

• Av arbetande/arbetssökande studenter har 41 procent förlorat sitt jobb, tillfälligt eller permanent.

Europeisk studentenkät under 
pandemin



Australien

2021-06-08 10



2021-06-08 11

• Distansutbildning har funnits länge i Australien - redan år 1911 grundades Department of
Correspondence Studies på University of Queensland.

• 2000: Universitetsstudenters tillgång till teknik är högre än allmänhetens: över 95 procent av de 
tillfrågade universitetsstudenterna rapporterade att de använde informations- och 
kommunikationsteknik regelbundet.

• 2017: Onlinestudenter har 2,5 gånger högre sannolikhet än campusstudenter att avsluta sina 
studier utan examen, samt är mer benägna att söka arbete eller arbeta under studierna.

• 2018: Antalet högskolestudenter som får distansundervisning stiger snabbare än antalet som 
studerar på campus. (Australian Government Department of Education and Training, 2018)

• 2018: Distansundervisning bidrar till Australiens studentjämlikhetsagenda. Det är vanligare bland 
onlinestudenter att vara först i sin familj att studera på högskolenivå och att komma från mer 
socioekonomiskt utsatta bakgrunder, relativt bland andra studenter.

Australien innan pandemin (1/4)
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• 10 mars: Den första coronavirusrelaterade campusstängningen rapporteras, i samband 
med att en anställd som varit utomlands testat positivt.

• 13 mars: Folksamlingar över 500 personer förbjuds. Skolor, universitet, kollektivtrafik och 
flygplatser undantas eftersom de anses samhällsbärande. Flera universitet planerar dock 
nedstängningar.

• 5 juni: Flera universitet fortsätter att stänga sina campus, samtidigt som förberedelser 
görs för hundratals uppsägningar de efterföljande veckorna.

• 30 november: Universitet i flera delstater har påbörjat en successiv återgång till fysisk 
undervisning. Flera delstater tillåter fysisk undervisning med restriktioner kring social 
distansering m.m.

Australiens campusstängningar (2/4)
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• Delstatsregeringarna och federala regeringen delade ut resurser och verktyg för att bistå elever, studenter och 
lärare i övergången till distansundervisning. Den totala finansieringen för högre utbildning ökade med $2 
miljarder jämfört med föregående års budget.

• I maj lanserar Universities Australia en verktygslåda med resurser för säker onlineundervisning, inklusive verktyg 
för att stötta studenter och personal.

• I april presenterade regeringen Higher Education Relief Package, som underlättar för uppsagda arbetare att 
skola om sig. 

• Australiensiska myndigheter delar best practice för onlineundervisning för lärosäten, inklusive resurser för 
personal och studenter, hur man ska göra betygsbedömningar och motverka fusk, och nätverk för expertstöd. 
Regeringen försöker också lätta på lärosätenas administrativa börda.

• I augusti presenterades Online Formative Assessment Initiatives, som syftade till att förstå hur teknik och data 
kan utnyttjas för att följa studenters lärande och hjälpa lärare att få tillgång till de bästa resurserna för sina 
behov.

• Universities Australia släpper ett ramverk utformat för att stötta universiteten i att återuppta fysisk 
undervisning.

Australiens åtgärder (3/4)
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• Enligt beräkningar från Universities Australia kan Australiens universitet tappa 16 miljarder dollar i intäkter 
fram till 2023, till stor del på grund av färre internationella studenter. Detta ger konsekvenser för lärosätenas 
forskning, vilket anses vara till skada för Australiens tillväxt.

• Många universitet har tvingats dra ned på antalet kurser de erbjuder. Över 11 000 anställda på universiteten 
har blivit uppsagda. Nedskärningar kombinerat med distansutbildning har fått fackorganisationer och 
akademiker att varna för lägre kvalitet på utbildningen.

• En undersökning från augusti visar att doktorander överlag var nöjda med distansinlärningen:

• 77 procent sa att digital inlärning var lika bra eller bättre än 
fysisk inlärning.

• Digital inlärning passade generellt doktoranders personliga och 
professionella intressen bättre än fysisk undervisning.
(Deloitte, 2020)

Australiens utvärdering (4/4)
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• Distansundervisning var en viktig del av undervisningsutbudet för vuxenutbildningar i Danmark före COVID-19 
– särskilt i glesbygden.

• 2013: Dansk lärarutbildning reformeras och nya kompetensmål läggs till, som syftar till att lärare ska få 
kompetens i att använda it och digitala medier i undervisningen.

• 2013: 70 procent av alla hushåll och företag i Danmark har tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit.

• 2013: Danmark tillhör topp tre bland OECD-länder vad gäller antal bredbandsabonnemang (alla hastigheter).

• 2014: Regeringen vill att möjligheterna inom e-lärande och distansutbildning ska utnyttjas bättre - bl.a. genom 
utveckling av distanskurser för digitalt lärande.

• 2019: En utvärdering av dansk lärarutbildning visar att bara 44 procent av alla nyutexaminerade lärare har 
kunskaper för att integrera digitala verktyg i sin undervisning.

• 2019: Danska utbildningsdepartementet lanserar en ambitiös nationell handlingsplan för digital kompetens och 
digitalt lärande inom högre utbildning.

Danmark innan pandemin (1/4) 
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• 11 mars 2020: Danska regeringen fattar beslut om en omfattande nedstängning av det 
danska samhället, inklusive skolor och universitet.

• 18 maj 2020: Aktiviteter och moment som kräver fysisk närvaro ska öppnas igen.

• 19 juni 2020: Studenter tillåts återvända för att använda lärosätenas läsrum, grupprum, 
bibliotek etc. under sommaren.

• 1 augusti 2020: Universitet och högskolor öppnar, flera av dessa har flyttat delar av 
undervisningen online.

• 29 oktober 2020: Krav införs att delvis använda masker vid utbildningsinstitutioner, på 
grund av ökad smittspridning.

Danmarks campusstängningar (2/4) 



2021-06-08 18

• Uddannelses- og Forskningsministeriet ger stöd och råd åt studenter för 
att de ska klara av social distansering och nya undervisningsformer.

• Via Studenterrådgivning kan danska studenter få råd och stöd kring 
Covid-19 och dess påverkan på undervisningen.

• Möjligheten att söka SU-lån (motsvarighet till CSN-lån) förlängs.

• Copenhagen Business School och Köpenhamns universitet meddelar att 
mer än hälften av undervisningen kommer att fortsätta ske online för att 
minska smittspridningen.

• Utbildningssektorn får extra finansiella medel för att öppna upp 5 000 
extra studentplatser 2020 och 2021.

• Copenhagen Business School initierar flera forskningsprojekt med fokus 
på pandemins effekter, bland annat ett med syfte att identifiera vilka 
digitala undervisningskoncept som under avstängningen hade bäst 
effekt på studenters lärande.

Danmarks åtgärder (3/4)
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I en undersökning från fackföreningen Djøf har studenter svarat på 
frågor kring distansundervisning och corona:

• Kvaliteten på distansundervisning under coronakrisen har enligt 
71 procent av respondenterna varit sämre eller mycket sämre än 
deras ordinarie undervisning.

• 60 procent av de tillfrågade studenterna svarar att de ställer 
färre frågor till sina lärare under distansundervisning.

I en studie från Danish Society of Engineers har studenter från AAU 
svarat på frågor kring psykisk hälsa och distansundervisning:

• 43 procent har känt en ökad grad av ensamhet.

• 46 procent har upplevt ökad stress.

Danmarks utvärdering (4/4)
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• Federala dataskyddsregler begränsar användningen av utbildningsmjukvara i tyska skolor och 
universitet. Lärosäten får själva välja om de vill använda digitala teknologier då Tyskland är ett 
av få länder där forsknings- och undervisningsfrihet är kodifierat i grundlagen.

• Delstater (länder) är ansvariga för de statliga universiteten. Den federala regeringen samarbetar 
med delstaterna genom flera initiativ för att stötta universitetens digitalisering.

• 2017: Teknologin och infrastrukturen för distansundervisning vid tyska universitet är god, men 
den digitala potentialen tas inte till vara fullt ut. Många lärosäten är motvilliga till att använda 
Öppna Digitala Lärarresurser (OER).

• 2018: Branschen för onlineundervisning växer mycket snabbt, inte minst i förhållande till den 
tyska ekonomin i övrigt.

• 2020: Utbildningssystemet digitaliseras gradvis, men det finns stora skillnader mellan hur mycket 
digitala hjälpmedel används vid olika lärosäten.

Tyskland innan pandemin (1/4)
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• Tyska universitet stängde ned den fysiska undervisningen i mitten av 
mars, initialt till påsk.

• Under sommarterminen (1 april–30 september) hade 47 procent av tyska 
universitet enbart distansundervisning medan 45 procent hade en 
blandning av fysisk undervisning och distansundervisning.

• Från 1 november till 20 december har regeringen återigen beslutat att 
all universitetsundervisning ska ske på distans.

• Vissa universitet kommer att fortsätta med enbart distansundervisning 
under hela vinterterminen. (1 oktober–31 mars)

Tysklands universitetstängningar (2/4)
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• Maj: Den federala regeringen erbjuder ekonomiskt stöd (räntefria lån á 650 kr/månad) 
till studenter som förlorat sina deltidsjobb fram till 31 mars 2021. 100 miljoner euro i 
nödstöd har införts till särskilt utsatta studenter.

• Juni: 98 procent av universiteten har försett personalen med arbetsstationer för att de 
ska kunna övergå till distansundervisning. 89 procent av universiteten erbjuder virtuell, 
individuell rådgivning till studenterna.

• Juni: 13 procent av universiteten förser studenter i andra tidszoner med asynkrona 
inlärningsmöjligheter, 7 procent har ändrat riktlinjer för betygsättning och 31 procent 
förser studenter med stöd relaterat till mental ohälsa med anledning av covid-19.

• Den federala regeringen främjar aktivt universitetens digitalisering, bl.a. genom stöd 
till delstaterna, The Hochschulforum Digitalisierung (HFD) och ”Teaching Quality Pact”.

Tysklands åtgärder (3/4)
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• 86 procent av universitetsstudenterna hade inga eller få problem med de digitala 
kurserna; 78 procent hade tillräckligt bra teknisk utrustning, 66 procent av studenterna 
välkomnade flexibiliteten; 79 procent saknar interaktioner med andra studenter, och 63 
procent saknar interaktioner med sina lärare.

• Nästan hälften av studenterna förväntar sig att deras studier kommer att förlängas på 
grund av pandemin. Internetuppkoppling och individuella levnadsförhållanden är de 
främsta problemen för de studenter som upplevde utmaningar med distansundervisning.

• Distansundervisning möjliggör nya typer av engagemang under föreläsningarna. De 
svåraste momenten var examineringar och praktiska kurser.

• Föreningen för universitetsprofessorer och föreläsare (DHV): Tiden efter pandemin 
kommer att handla om att sammanlänka fysiska och digitala utbildningsformat då de två 
formaten kompletterar varandra. Universiteten är beroende av stöd från regeringen och 
delstaterna för fortsatt digitalisering.

Tysklands utvärdering (4/4)



Sammanfattning och 
lärdomar för Sverige

2021-06-08 25



2021-06-08 26

• Svårt att anpassa praktiska områden och moment till digital undervisning. Konst- och 
musikkurser samt kurser som kräver fysiska laboratorier har varit särskilt svåra att 
genomföra.

• Utmaningarna är större för studenter från socioekonomiska utsatta grupper. Många 
studenter har dessutom förlorat sina deltidsjobb och oroar sig för sin ekonomi. 

• Många studenter upplever en ökad stress, social isolering och ensamhet vid 
distansundervisning, och upplever frånvaron av interaktion med såväl andra studenter 
som lärare som negativ.

• Många internationella studenter har osäkra studieförhållanden och drabbas hårt av 
covid-19. Australien och Tyskland har vidtagit flera stödåtgärder riktade till denna grupp.

• Många lärosäten har teknisk infrastruktur på plats, men möter ändå utmaningar med att 
säkerställa kontinuerlig och effektiv digital kommunikation mellan studenter och lärare.

Utmaningar med distansundervisning
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• Tillgång till teknik, stabil internetuppkoppling, lugn studiemiljö och individuellt anpassade stöd är viktiga 
förutsättningar för en fungerande distansundervisning.

• Trots utmaningar relaterade till den snabba övergången har pandemin skyndat på utvecklingen av nya 
digitala undervisningsmetoder. I Europa uppger 87 procent av lärosätena att de efter krisen planerar att 
utveckla nya undervisningsmetoder. 70 procent ska arbeta för att stärka sin digitala kapacitet och 
kompetens.

• Effekterna av övergången till digital undervisning skiljer sig starkt mellan länder. Medan de flesta 
studenter i Australien ser positivt på omställningen, är de flesta danska studenter negativt påverkade av 
distansundervisning. I Tyskland upplever de flesta att omställningen har gått bra men de saknar 
interaktionen med lärare och andra studenter.

• Coronakrisen riskerar att minska genomströmningen. Onlinestudenter hade redan innan pandemin lägre 
genomströmning än andra studenter.

• Distansundervisning riskerar att öka skillnaderna mellan studenter från olika socioekonomisk bakgrund, 
då utmaningarna med distansundervisning är större bland studenter utan adekvat teknik, stabil 
uppkoppling och fungerande hemmamiljö.

• Lärosätens successiva återöppnande i Europa har stannat av pga. ökad smittspridning under hösten. 

Resultaten sammanfattade
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• Länder med god beredskap vad gäller såväl teknik och infrastruktur som kunskap, 
klarade av omställningen till distansundervisning bättre än andra länder. 

• Om omställningen inte fungerar väl så riskerar genomströmningen att minska och 
etableringsåldern att öka. Det leder i förlängningen till försämrad kompetensförsörjning 
och lägre livsinkomster.

• Eftersom utmaningarna med att ställa om till digital undervisning är störst för studenter 
som kommer från socioekonomiskt utsatta grupper, så riskerar ökad digitalisering att öka 
skillnaderna i samhället, om inte beredskapen är tillräckligt god.

• Sammantaget är det centralt att de tekniska möjligheterna att ta del av 
distansundervisning säkerställs samt att lärosätena ökar sin kunskap och beredskap, 
även vad gäller att stötta studenter med sociala/hälsorelaterade utmaningar.

Lärdomar för Sverige
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