
 



2 

 

INNEHÅLL 

Bakgrund ................................................................................................................................................................................................................ 3 

Syfte ........................................................................................................................................................................................................................ 3 

Genomförande ...................................................................................................................................................................................................... 3 

Grundläggande frågor .......................................................................................................................................................................................... 3 

1. Utbildning .................................................................................................................................................................................................... 4 

Förändringar i studieort .................................................................................................................................................................................. 4 

Takt och kvalité................................................................................................................................................................................................ 4 

Tid ...................................................................................................................................................................................................................... 5 

2. Kommunikation ......................................................................................................................................................................................... 6 

Med studenterna .............................................................................................................................................................................................. 6 

Kvalitetsfokuserad kommunikation ............................................................................................................................................................. 6 

Innehåll .............................................................................................................................................................................................................. 7 

3. Hälsa och arbetsmiljö ................................................................................................................................................................................ 8 

Studiesocialt ...................................................................................................................................................................................................... 8 

Studieplats ......................................................................................................................................................................................................... 9 

Förändringar i beteende och hälsa.............................................................................................................................................................. 10 

4. Övriga resultat ........................................................................................................................................................................................... 12 

 

  



3 

 

BAKGRUND  

Umeå Universitet beslutade 2020-03-17 att övergå till distansundervisning och att stänga lokalerna för universitetets studenter. 

Sedan dess har Umeå studentkår mottagit berättelser från studenter, medlemmar och engagerade om liknande upplevelser i den 

förändrade studiesituationen. Därför beslutade Umeå studentkår att genomföra en enkät för att undersöka studenternas 

upplevelser under vårterminen 2020. 

 

SYFTE  

Syftet med denna rapport är att kartlägga studenternas upplevelse av studiesituationen vid Umeå Universitet för att kunna föreslå 

åtgärder och skapa diskussion kring studenternas situation. 

 

GENOMFÖRANDE  

Underlaget för analysen består av svaren från enkäten ”Upplevelse av studiesituationen”, som skickats till 3526 registrerade 

medlemmar i Umeå studentkår. Enkätsvaren är garanterat unika och enkäten har endast nått studentkårens campusstuderande 

medlemmar, där medlemskap kräver att en är student vid Umeå universitet. Totalt har 280 medlemmar svarat på enkäten.  

Svaren redovisas under rubrikerna ”Utbildning”, ”Kommunikation”, ”Hälsa och arbetsmiljö”. 

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR 

 

Alla respondenter studerar/har studerat vid Umeå universitet under vårterminen 2020. 

72 % av respondenterna identifierar sig som kvinnor, 27 % som män och 1% som annat/vill ej ange.  

En majoritet av respondenterna studerar på grundnivå (59%). 
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1. UTBILDNING 

FÖRÄNDRINGAR I STUDIEORT 

En stor andel av de svarande studenterna (30%) har lämnat Umeå för att tillfälligt bo på annan ort sedan distansundervisningen 

infördes. Det är viktigt att ha i beaktning när eventuella beslut om undantag i distansundervisning planeras. 

 

TAKT OCH KVALITÉ 

Studietakten upplevs som bibehållen eller något lägre, medan svårighetsgraden istället upplevs bibehållen eller något högre. Något 

som är tydligt bland respondenterna är att kvalitén i föreläsningar nu har försämrats, en majoritet anser att den blivit något lägre 

eller mycket lägre. Samma tendens gäller kvalitén på examinerande moment där en stor andel av studenterna anser att kvalitén 

försämrats. 
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TID 

Andelen lärarledd tid mar blivit något lägre eller mycket lägre, som kanske kan kopplas till den upplevda försämrade kvalitén i 

undervisningen. Det kan också vara så att digital undervisning i sin natur är kortare och mer resurseffektiv, där andra värden går 

förlorade.  
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2. KOMMUNIKATION 

 

MED STUDENTERNA 

Övergripande kan vi konstatera att fakulteterna lyckas med kommunikationen. Studenterna upplever att det är lätt att få tag på 

lärare och föreläsare, återkopplingen upplevs i överlag som god. 

Schema och kursinformation är studenterna i överlag nöjda med. 

  

KVALITETSFOKUSERAD KOMMUNIKATION 

Studentinflytandet och möjligheterna till det är det svårt att få en god bild över, några menar att det har blivit bättre, några sämre 

medan majoriteten anser det oförändrat.  Det kan anses föreligga ett behov kring att föra en diskussion kring förväntningar och 

krav.  
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INNEHÅLL 

Informationen och kommunikationen som studenterna får och har tillgång till är relevant.  
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3. HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ 

 

STUDIESOCIALT 

Att vara student vid ett nationellt rekryterande universitet där många flyttar just för att studera i Umeå gör att universitetet och 

studierna är viktiga för relationerna och sammanhanget för den enskilde studenten. 

En stor del av studenterna har umgänge och möjlighet att samarbeta med studiekamrater, men en stor grupp studenter upplever 

att påståendet stämmer dåligt eller mycket dåligt: Cirka 15 % svarar att det stämmer dåligt eller mycket dåligt på båda. Flera svarar 

att de kan känna sig utanför i studiesituationen.  
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STUDIEPLATS 

Flera uppger att de har tillgång till en bra studieplats, medan några anger att så inte är fallet. En stor del av respondenterna delar 

boende med andra. 
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Förändringar i beteende och hälsa. En stor andel studenter anger att den fysiska aktiviteten är något lägre eller mycket lägre, 

medan en majoritet menar att aktiviteten är oförändrad eller högre. 

Något som är tydligt bland studenterna är att de har lättare att skjuta studierna framför sig, som kan vara kopplat till den upplevda 

svårigheten i att bibehålla rutinerna. Studenterna sover mer, samtidigt som tröttheten ökar eller är densamma. 

Ökade eller väsentligt ökade koncentrationssvårigheter rapporterar också en klar majoritet av studenterna. Man kan också se en 

tendens till att det är svårare att slappna av bland studenterna. 

Studenterna oroar sig mer för ekonomin och en majoritet av studenterna anger att de upplever en något högre eller mycket högre 

oro eller ängslan. Samma kan sägas om nedstämdhet. När det kommer till stress är tendensen att den ökar, men många uppger 

också att den är densamma.  
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4. ÖVRIGA RESULTAT 

Vi har inget stöd för att mastersstudenter eller doktorander anser att den lärarledda tiden har minskat efter beslutet att övergå till 

distansbaserad undervisning, men studenter som studerar på grundnivå anser att det blivit en förminskning i lärarledd tid. 

Mastersstudenter eller doktorander är signifikant mer nöjda med examinationer än studenter på grundnivå.   

På samtliga kommunikationsområden är mastersstudenter eller doktorander signifikant mer nöjda än grundkursare. 

 

 


