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Syftet med min undersökning var att studera studenters och lärares uppfattningar av den 

flexibla utbildningen. Detta har länge varit ett intresseområde för mig. Eftersom jag har 

erfarenheter av flexibel utbildning så underlättade det för mitt arbetssätt genom uppsatsen. 

  För att förstå grunden till flexibel utbildning behandlades distansutbildningens historia i 

bakgrundskapitlet och där knöt an till hur informations- och kommunikationsteknologi kan 

användas i vår tid för att stödja denna form av utbildning. 

  Detta genomfördes med den fenomenografiska ansatsen som forskningsmetod. I anslutning 

till denna metod använde jag mig av webbintervjuer som verktyg för att få svar på mina 

frågeställningar. 

  Resultatet som jag kom fram till var att en stor majoritet av undersökningsdeltagarna hade 

tiden som en gemensam faktor till varför de upplevde den flexibla utbildningen på ett negativt 

sätt, det vill säga att man hann mindre än vad man trodde m.m. Andra faktorer som 

utkristalliserades var motivation, självdisciplin och brist på kommunikation. Dessa låg i fokus 

för en students utsikter att avsluta den flexibla utbildningen. Det var även intressant att se 

vilket stöd som studenten fick och vad som saknades enligt denne och skildra detta i 

förhållande till lärarens uppfattningar om flexibel utbildning. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Studien 
 
Denna studie ämnar öka förståelsen för hur studenter och lärare vid Institutionen för 

interaktiva medier och lärande, Umeå universitet uppfattar den flexibla utbildningen. Med 

flexibel utbildning menar jag undervisning som sker med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknologi vilket omfattar datorn, Internet, olika program för kommunikation. 
 
1.2 Studiens disposition 
 
Det inledande kapitlet kommer att ta upp olika begrepp som senare kommer att användas i 

olika delar av föreliggande uppsats.  

  Därefter kommer jag i kapitel två att behandla bakgrund till hur distansutbildning har 

utvecklats, vilken betydelse informations- och kommunikationsteknologi har för flexibel 

utbildning och hur det pedagogiska perspektivet blir inblandat.  

  Därpå tas teori kring lärandet, källkritik, behaviorism, konstruktivism i förhållande till 

informations- och kommunikationsteknologi upp men även det teoretiska perspektivet på 

information och kunskap samt sambandet mellan dessa två begrepp och flexibel utbildning. 

  I kapitel fyra beskriver jag syftet med föreliggande uppsats samt vilken koppling det har med 

det problemområde jag ämnar undersöka.  

  Vidare i kapitel fem så förklarar jag vilken metod jag har använt mig av för att besvara mina 

frågeställningar samt avgränsningar av uppsatsen, hur insamling av data har skett och 

metodkritik med mera.  

  Kapitel sex ägnas åt att redovisa de resultat som jag har fått från min undersökning för att i 

efterföljande kapitel kommer jag att sammanfatta de huvudsakliga resultaten som kommer att 

diskuteras ur ett utbildningsperspektiv i sista kapitlet. 
 
1.3 Begrepp 
 
När man behandlar informationsteknologi så framkommer ofta olika förkortningar som inte 

alltid är så självklara. I uppsatsen så kommer jag att ta upp följande förkortningar: 
 

• Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) 

• Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

• Informationsteknologi (IT) 

• Internet Relay Chat (IRC) – Ett medium för konstant kommunikation, dvs. tidsmässig samstämmighet 
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2. Bakgrund 
 
Jag har valt att inrikta mig på flexibel utbildning inom IML med hänsyn till institutionens 

utbildningsinnehåll som just omfattar de pedagogiska perspektiven i distansutbildning. Det är 

därför viktigt att man redan från början av vårt redan befintliga informationssamhälle vet hur 

användningen av IT kan främja utbildning och undervisning på distans.1

  Ett annat viktigt perspektiv som kan belysas är när det gäller distansutbildningen och vilken 

lösning folk ska erbjudas som inte har möjlighet att tillgå en utbildning vid högskola på grund 

av avståndet. Detta kommer väcka frågan om hur de kan fullfölja en utbildning med hjälp av 

olika metoder som kan relateras tillbaks till IT och vilka möjligheter detta medium skapar för 

dessa individer i meningen att distansutbildning blir aktuellt för dem.2

 
2.1 Distansutbildningens historia 
 
Distansutbildning har en lång historia. Detta kan styrkas med att tecken på det första exemplet 

som bedrevs via distans var en stenografikurs i Bath, England 1840. Läraren hade då skickat 

bibelcitat till sina elever som i sin tur skickade tillbaks en stenograferad kopia på citaten till 

läraren för rättning.3

  När det gäller distansutbildning för Sverige så kan vissa spår hänvisas tillbaks till 1830-talet 

där en reklamannons publicerades i tidningen Lunds Weckoblad som säger följande: 

 
”The undersigned respectfully intimates to those Ladies and Gentlemen, in the adjacent 

towns, who study Composition through the medium of the Post, that the Address for the 

month of August will be Little Grey Friars Street, Lund. A. J. Meuller”4

 
Det som John Bååth menar enligt ovanstående är att det fanns redan distansundervisning i 

engelska i Sverige vid den här tiden och att A. J. Mueller meddelar sina elever att han 

kommer att befinna sig på adressen enligt annonsen någon gång under augusti månad.5

  Ett annat viktigt inslag i den svenska distansutbildningshistorien kan hänvisas till Hermods 

Korrespondensinstitut som startade 1898 möjliggjorde att man kunde läsa enstaka kurser i 

språk.  

                                                 
1 Rognhaug, B. (1996), Kunskap och lärande i IT-samhället, s. 62 
2 Mellat, L. (1998), Utbildning via Internet, s. 9 
3 Göransson, W. & Ringnér, C. (2002), Student i Cyberspace – Kan man ”småsnacka” över nätet?, s. 9 
4 Bååth, J. A. (1994), Distansutbildningens grunder, s.13 
5 Fåhræus, E. R. & Jonsson, L-E. (2002), Distansundervisning – mode eller möjlighet, s.59 
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Själva undervisningen genomfördes med hjälp av tryckta läromedel och frågebrev som sändes 

till de studerande. De fick sen till uppgift att gå igenom materialet och svara på de uppgifter 

som krävdes för att avslutningsvis returnera svaren till läraren i fråga för bedömning.6 Som ett 

bevis på att distansutbildning var aktuell vid den tiden kan hänföras från följande citat: 

 
”Jag heter Edvin Jäger och är t[r]äcksprättare. Min son heter Lars Jäger och han ska 

ta studenten hos Er. Han har läshuvud så det ska nog gå bra och jag ska betala 

ordentligt varje månad.  

 
Ni behöver inte sända prospekt för att jag betalar som sagt vad det kostar. Det ska vara 

latinlinjen så han blir språklärd och bibelsprängd. Men det ska vara hemligt. Det är det 

viktigaste. Sänd alla brev under poste restante X-stad. Kan Ni inte hålla saken hemlig 

ger jag fan i alltsammans. Sänd all post utan firmatryck och i slutna kuvert. Jag betalar 

kalaset. Högaktningsfullt Edvin Jäger”7

 
2.1.1 Dukom - Distansutbildningskommittén 
 
Distansutbildningskommittén (DUKOM) bildades i maj 1995 och skulle fungera som en 

statlig organisation som med hjälp av informationstekniken utveckla olika distansmetoder, 

detta kan refereras enligt följande beskrivning: 

 
”… med uppgift att föreslå åtgärder som kan främja användningen av distansmetoder 

inom främst vuxenutbildningen och högskolan”8

 
Organisationen genomförde åren 1996/97 omfattande projekt runt om i landet till en kostnad 

av cirka 85 Mkr för att utveckla distanskurser vid högskolor och universitet. DUKOM menar 

vidare att den enskilda studenten skall till största möjliga utsträckning välja när och var denne 

ska genomföra sin distansutbildning. 

  För närvarande ansvarar två olika organisationer för denna utveckling. Den första är 

myndigheten för Sveriges nätuniversitet som har till uppgift att informera om IT-stödd 

distansutbildning vid universitet och högskolor i Sverige.9  

                                                 
6 Fåhræus, E. R. & Jonsson, L-E. (2002), Distansundervisning – mode eller möjlighet, s.60 
7 Gaddén, G. (1973), Hermods 1898-1973, s.49 
8 Distansutbildningskommittén/delbetänkande, s. 5, SOU 1998:57 
9 http://www.studera.nu/hogskolan/sektorn/myndigheter.shtml 
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Den andra är Nationellt Centrum för flexibelt lärande vars uppgift är främst att främja det 

flexibla lärandet genom att stärka samt stimulera utvecklingen av vuxenutbildningen, 

folkbildningen samt arbetslivet.10

  Frågan om tiden är central hos DUKOM, där man anser att studenterna som går 

distansutbildningen kan planera sin studietakt efter egna önskemål. Dock blir detta ett 

problem om man börjar utforma studiegrupper som man ska arbeta tillsammans med i olika 

uppgifter. Som resultat utav detta ur ett tidsperspektiv så måste man anpassa sig till gruppens 

bestämmelser när det gäller möten, diskussion, etc. med hjälp av Internet. Detta upplever jag 

under tiden som föreliggande uppsats formas i den meningen att jag läser kursen Webbdesign 

och nätbaserat lärande II 11-20 p hösten 2004 som omfattar ett antal gruppuppgifter vilket gör 

att det inte längre blir individuellt ur ett tidsperspektiv. 
 
2.3 Vad är flexibel utbildning? 
 
I vårt växande kunskapssamhälle så läggs en stor vikt vid ”utbildning” och med informations- 

och kommunikationsteknologins frammarsch så har allt fler fått möjlighet att kunna studera 

flexibelt. Med detta så menas att klassrummet har flyttat ut ur skolan och finns nu tillgängligt 

via den teknik som vi har förfogande över, med andra ord datorn och Internet.11  

  Själva beteckningen för denna utbildningsform har flera andra synonymer än just ”flexibel 

utbildning”, man brukar tala om ”distansstudier”, ”webbaserad utbildning”, ”nätkurser”.12  

Men man ska inte glömma bort att flexibel utbildning har även en anknytning till vanliga 

campusstudier som inte är avsatt för endast nätet, exempelvis så kan en campuskurs ha 

flexibel studietakt vilket gör att det blir en flexibel utbildning.13

  I en utvecklingsmodell som redovisades av Passerini och Granger menar man att en ny 

generation av lärande har fötts som de beskriver på detta sätt:  

 
”There is a substantial shift from an instructior-led approach, in which the instructor, 

the videotape producer, or the multimedia developer exclusively created the content of 

the instruction, to a real learner-centered approach.  

The interaction and collaboration opportunities, opened by communication technologies 

to students geographically distant, facilitate the transition to a richer learning 

environment.  

                                                 
10 http://www.cfl.se/?sid=28 
11 Svenska Tekniska Attachéer (2001), Human Element – kärnan i den lärande organisationen?, s. 27-28 
12 http://mainweb.hgo.se/portaler/Distans.nsf/0/A2119CBFB31A1A22C1256E22002C23D7?OpenDocument 
13 http://www.iml.umu.se/utbildning/att_studera.html 
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Asynchronous and synchronous interactions on the network are the main instructional 

components of the virtual classroom, and the instructional materials are only the 

background material, from which class “discussion” originates.”14

 

Det man menar är att lärandet inte behöver ske med fastställda steg av material som har 

skapats i förväg utan genom att det som är nytt bygger på interaktion i nätverk och 

kommunikation som sker online. Det nya ligger med andra ord i sättet att kommunicera.  

  Förut kan man anse att det var telefoni och brev som var viktiga verktygen för 

kommunikationen sinsemellan individer. Men i dagens informationssamhälle så har allt fler 

övergått till olika former av elektronisk post och webbtjänster, vilket uppfattas av många som 

snabbare i jämförelse med traditionell kommunikationssätt.15

  Detta gör att problematiken kring distansundervisningen ökar i den meningen att lärandet 

sker under andra förhållanden än det traditionella sättet. Därför måste ha klara strukturer för 

att bygga en förståelse till hur denna typ av undervisning kan bedrivas på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

  Till skillnad från den ordinära undervisningen så sker distansundervisningen på ett annat 

sätt, vilket gör att man måste utveckla ett tillvägagångssätt för hur den enskilde individen 

skall interagera med andra för att ge stöd åt denna process.16

 
2.4 IKT och flexibel utbildning 
 
När det gäller flexibel utbildning med IKT så gäller det att eleven är aktiv och kreativ framför 

datorn för att en utveckling skall ske. Detta kan ske bland annat genom att laborativt 

konstruera uppgifter som ingår i en kurs eller utbildning, ett sådant exempel skulle vara en 

multimedieproduktion som studenten producerar.17

  Enligt Piagets konstruktivistiska uppfattning så innebär det att människan genom lärande och 

kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden.18

  Detta framkommer i den flexibla utbildningen genom att elevens inlärning gynnas av att få 

arbeta i sin egen takt och att denne får återkoppling på sitt arbete. Dessa förutsättningar gör att 

eleven mår psykiskt väl som i sin tur förstärker inlärningen.19

 
 

                                                 
14 Passerini, K., & Granger, M. J. (2000), A developmental model for distance learning using the Internet, s. 3-4 
15 Faraon, M. (2004), Lärande med IT i gymnasiet, sid. 17 
16 Kjellin, S. & Perme, L. & Skärgren, L. (2004), Flexibelt lärande, s. 95 
17 Jedeskog, G. (1993), Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, s. 21 
18 Illeris, K. (2001), Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx, s. 26 
19 Jedeskog, G. (1993), Datorn som pedagogiskt hjälpmedel, s. 15 
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Ett sätt att beskriva hur lärandet i den flexibla utbildningen bör bedrivas med hjälp av IKT 

redovisas av Dahlin, B. ”Om IKT-baserad distansutbildning och flexibelt lärande” samt 

Kjellin, S. ”Flexibelt lärande”. Kjellin beskriver det enligt följande: 

 
”Flexibelt lärande är ett sätt att organisera studier inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen utifrån den värdegrund som gäller och för att uppnå 

styrdokumentens mål. Utgångspunkten för flexibelt lärande är att den studerandes 

individuella behov och önskemål om till exempel studietid och studietakt ska styra. 

Eleven bestämmer alltså när hon vill påbörja och avsluta en kurs, det vill säga om hon 

vill läsa koncentrerat eller under en längre period. […] Eleven väljer också 

studieform.”20

 
Detta begrepp har även skildrats av Dahlin som har beskrivit det enligt följande: 

 
”Det handlar som synes om flexibilitet: arbeta ”när, var och hur du själv vill” […] en 

människa som arbetar när hon själv vill eller har behov av det.”21

 
En annan internationell definition till denna föreställning har redogjorts av Jón Jónasson i sin 

fil. Mag. rapport:  

 
”Flexible learning means that the student has freedom in selecting the time and place to 

learn. Flexible learning does not have anything more to do with distance education than 

the traditional face-to-face education.  

Therefore face-to-face education can be equally or more flexible than distance 

education. Brande (1993:2) describes flexible learning in this way: Flexible learning is 

enabling learners to learn when they want (frequency, timing, duration), how they want 

(modes of learning), and what they want (that is learners can define what constitutes 

learning to them).”22

 

I de två första rapporterna så har man diskuterat hur strategin skall gå till för den flexibla 

utbildningen. I Kjellin så tas fallet med planering för flexibel utbildning medan Dahlin tar upp 

flexibel utbildning ur arbetsmarknadens perspektiv.  

 

                                                 
20 Kjellin, S. & Perme, L. & Skärgren, L. (2004), Flexibelt lärande, s. 11 
21 Dahlin, B. (2000), Om IKT-baserad distansutbildning och flexibelt lärande, s. 42 
22 Jónasson, J. (2001), On-line distance education – a feasible choice in teacher education in Iceland?, s. 27 
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2.5 Syn på kunskap 
 
Begreppet kunskap definieras på olika sätt beroende på vilket sammanhang man pratar om. 

En förklaring till vad kunskap är för något följer enligt nedan: 

 
”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i 

minnet etc., ofta som resultat av studier”23

 
Två andra förklaringar som inte är lika generella som ovanstående förklaring är: 

 
”the sum of the information and experience the teacher has acquired or learned and is 

able to recall or use”24

 
“Information defines facts (A is B). Knowledge defines what one should do if certain 

facts apply. Thus, if A is B, then do C”25

 
Enligt dessa förklaringar så menar man att information definierar fakta som i sin tur har en 

relation till kunskap och som kan relateras tillbaks till information. Men vad är skillnaden 

mellan kunskap och information? En förklaring till detta är följande: 

 
”Kunskap är bearbetad information, och de flesta som sysslar med inlärning lägger stor 

vikt vid att information omvandlas genom att den relateras till den kunskap som 

människan ifråga redan har […] Utifrån detta synsätt blir information en erbjuden 

kunskap, ett råmaterial av vilket den enskilda människan – eleven, tidningsläsaren, 

forskaren – kan tillverka sin egen  kunskap”26

 
Men det finns olika typer av kunskap och således är inte begrepp entydigt, detta är vad man 

brukar kalla för de fyra F:en som kan sammanfattas enligt följande27: 

 
Faktakunskap 

Denna form av kunskap är absolut, som är bestämd. Denna kan oftast mätas eller avgränsas 

sålunda att den beskriver verkligheten. 

 

 

                                                 
23 Nationalencyklopedin på Internet, http://www.ne.se 
24 http://www.wmich.edu/evalctr/ess/glossary/glos-e-l.htm 
25 http://www.bptrends.com/resources_glossary.cfm?displayMode=all 
26 Ingelstam, L. (1989), Snuttifiering – helhetssyn – förståelse, s. 27 
27 SOU 1992:94 Skola för bildning (1992). Betänkande av läroplanskommittén, s. 63 
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Förståelsekunskap 

Innebär att man har en förståelse för hur något går till eller fungerar. Det kan också betyda att 

man ser sammanhang i något och hur dess olika delar hänger samman. För att kunna förstå 

något så måste man oftast ha en viss faktakunskap. 

 

Färdighetskunskap 

Detta är ett verktyg som man ska använda med utgångspunkt från de två föregående 

kunskapsformerna. Således att man med hjälp av fakta- eller förståelsekunskap så ska man 

klara av att exempelvis utföra en uppgift rent teoretiskt eller praktiskt. 

 

Förtrogenhetskunskap 

Ska verka som en helhetssyn hos individen för att man ska kunna utföra något på ett så bra 

sätt som möjligt. Denna form av kunskap går inte att koppla till en enskild händelse, för det 

kan verka effektivt på många andra områden. Den verkar som en varningsklocka för vad som 

är bra eller dåligt, denna kunskap förutsätter att man har samtliga föregående kunskapsformer. 

 
Om man utgår från förklaringen enligt ovan och applicerar det på den flexibla utbildningen så 

kan man som sammanfattning säga att28:  

 
1) Olika individer skapar olika kunskap sålunda att kunskap är något som skapas individuellt 

med utgångspunkt från ens erfarenheter och tidigare kunskaper. Därmed är kunskap också 

unikt och inget som man kan förflytta mellan individer. 

 
2) Kunskap innebär att man i grunden har fakta- och förståelsekunskaper som med hjälp av 

färdigheten och förtrogenheten som man utvecklar under utbildningens gång kunna 

använda dem som verktyg i ens fortsatta arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Kjellin, S. & Perme, L. & Skärgren, L. (2004), Flexibelt lärande, s 17 
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2.6 Syn på information 
 
Vad är information? Detta är en fråga som ofta berörs i sammanhang som har en koppling till 

IT. En förklaring till detta begrepp kan förklaras enligt följande: 

 
”generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 

olika former […] Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller 

underrättelser”29

 
Det som är relevant enligt ovanstående i den flexibla utbildningen är att man måste hitta 

metoder som gör att studenterna kan värdera information som genomgåtts under utbildningens 

gång och inte endast memorera informationen tills examinationstillfället. Detta kan man se 

utifrån ett IKT perspektiv där man låter den nya tekniken fungera som ett verktyg för att 

förmedla information.30

  Som mycket annat i skolvärlden så tar det tid att utveckla metoder som berör hur studenten 

ska behandla informationen samt få dessa metoder att bli accepterade av nyckelpersoner som 

hellre vill behålla den traditionella examinationen istället för att införa nya sätt att examinera 

studenterna. 

  I en artikel från Dagens Nyheter så gjorde professor Bo Edvardsson vid Karlstad universitet 

och rektor Anders Flodström för KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) följande uttalande: 

 
"Många studenter läser för att klara av tentorna och inte för att lära. Det är lätt att få 

intrycket att tentamens - och betygsfokuseringen har en destruktiv effekt, men detta är ju 

en produkt av vårt utbildningssystem. Varför ska läraren agera kontrollant i stället för 

att vara inspirationskälla, handledare och lagledare som ska få var och en i gruppen att 

göra sitt bästa. Framgångsrika företag och förvaltningar är helt överens om att 

kontrolltänkandet hör till det förflutna. I stället för att lära sig en massa detaljer och 

rapa upp dem vid tentamenstillfället, är studenterna mer betjänta av att vara duktiga på 

hur man skaffar sig ny kunskap, hur man värderar information, metoder för 

problemlösning"31

 
Enligt ovanstående uttalande menar Edvardsson, B. att det inte är inlärningen som står i fokus 

utan det är examinationen och resultatet som omfattar tentamen och slutbetyget.  

                                                 
29 Nationalencyklopedin på Internet, http://www.ne.se 
30 Kjellin, S. & Perme, L. & Skärgren, L. (2004), Flexibelt lärande, s 39 
31 Edvardsson B. & Flodström, A. (2000), Avskaffa tentorna och börja undervisa, Dagens Nyheter: DN Debatt. 
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3. Teori 
 
3.1 Lärande 
 
Lärandet i utbildningssammanhang kan ses som en förutsättning för sin egen utveckling och 

detta uppnår man genom ett socialt samspel och interaktion mellan individer. Ser man 

lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv så tittar man främst på hur olika individer och 

uppdelningar i form av grupper använder sig utav dem fysiska och kognitiva resurserna samt 

utvecklingen som råder hos samspelet mellan individ och grupp.32

  En förebild här är Lev Vygotskij, som var en rysk psykolog och pedagog. Han var bland 

annat en av dem som grundade neuropsykologi.33

  Utöver språket och de sociala aktiviteterna så berörde Vygotskij även lärandet där han 

menade att individen skulle kunna klara av att lösa enskilda uppgifter med stöd från läraren. 

Dock menade han att det effektiva lärandet skulle uppstå för individen om denne arbetade 

med sådant som låg utanför dennes kunskapsområde som han kallade för ”den nära 

utvecklingszonen”.34

  Arbetet med lärande hos Vygotskij ledde till ett individbaserat system där den enskilde 

individen arbetar självständigt med att lösa uppgifter vilket i sin tur resulterar till att man 

gradvis ökar sin självständighet i sitt tänkande och arbete. 

  I sammanhang som berör IKT så är ovanstående inget ovanligt, där studenten arbetar med 

uppgifter med hjälp utav läraren via ett konferenssystem för att sedan bedömas. Men detta är 

inte tillräckligt, man måste se lärandet ur andra perspektiv. Ett exempel som utvidgar 

möjligheterna med IT förklaras enligt nedan: 

 
”[…] att utveckla och använda IT för dem som relativt sett kanske kan ha allra störst 

nytta av den. För människor med psykiska funktionshinder, för människor som klarar 

bildspråk men inte skrift, för människor som vill studera på universitet trots sitt 

funktionshinder […]”35

 
Detta gör att även upplägget hos den flexibla utbildningen måste ta hänsyn till detta 

perspektiv för att utöka möjligheterna för individer som har ett funktionshinder i akademiska 

studier.  

                                                 
32 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 18 
33 Egidius, H. (2002), Pedagogik för 2000-talet, s. 77 
34 Åberg, E. S. (2004), Lärande genom möten, s. 34 
35 http://www.certec.lth.se/utbildning/filer/forelasning.pdf 
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Därför blir det en central fråga att ställa huruvida man ska med hjälp utav befintliga tekniska 

redskap utveckla möjligheterna för individer med funktionshinder till flexibel utbildningen. 
 
3.2 Källkritik 
 
Källkritik är en metod som har sitt ursprung från historievetenskapen där den används för att 

sortera bort källor som inte resulterade till välgrundad kunskap.36 Denna förklaring stämmer 

väl överens med följande förklaring: 
 

”Källkritik är alltså en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant – eller 

åtminstone vad som är sannolikt. […] Allt som vi bygger vår kunskap på är 

kunskapskällor. Källkritikens uppgifter är att värdera dessa källor, bedöma deras 

trovärdighet.”37

 
Men detta är endast grunden i förklaringen över vad källkritik har som uppgift. Det finns flera 

förklaringar som tillsammans har en koppling till föregående citat38: 
 
– Att kritiskt granska en text, en bild eller ett uttalande 

– Att tolka en källa 
 
I samband med distansutbildningen så förekommer det ganska mycket informationsflöde till 

studenterna som studerar. Därför är det viktigt i denna mening att man granskar och kritiskt 

förhåller sig till all sorts information som man stöter på ur ett kvalitativt sätt.39

  Eftersom distansutbildning bygger mycket på självständigt arbete så faller det naturligt att 

man också ska bemöta material under utbildningen med kritisk konfrontation. Detta gör att 

krav kommer att ställas på individen i den meningen att information kommer att omvandlas 

till kunskap när vi vet hur man ska använda den. Dessutom leder detta oss vidare till frågan 

om vem som står bakom informationen och om man kan lita på den? Eftersom i slutändan så 

kan vår kunskap vara felaktig om vi inte ställer oss kritiskt till den information vi inhämtar.40

  Detta är en viktig princip som måste tas hänsyn till vid arbete med IKT och flexibel 

utbildning i syfte att bygga ett pedagogiskt förhållningssätt mot den oerhörda mängden av 

information som finns tillgänglig på Internet.41

 
                                                 
36 Leth, G. & Thurén, T. (2000), Källkritik för Internet, s. 18 
37 Thurén, T. (2001), Källkritik, s. 7 
38 http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/pdf/Kallkritik_pa_Internet_bla.ppt 
39 Leth, G. & Thurén, T. (2000), Källkritik för Internet, s. 12 
40 http://www.dist.gy.varmdo.se/antagen/bra_att_veta.pdf 
41 http://www.hb.se/bhs/B&I-konf2002/pdf/norberg.pdf 
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3.3 Behaviorism och IKT 
 
Behaviorism är en skolbildning som formades av amerikanen John B. Watson i början av 

1900-talet. Han menade att man inte kunde studera medvetandet ur ett vetenskapligt synsätt 

och att man istället borde fokusera sig på att utifrån psykologin observera det objektiva 

beteendet hos människor och djur. En annan förklaring till behaviorism kan förklaras med 

hjälp av följande: 

 
”Behaviorism, on the contrary, holds that the subject matter of human psychology is 

neither a definite nor a usable concept.”42

 
En annan viktigt företrädare som har nyanserat tolkningen av behaviorismen är B. F. Skinner 

som argumenterade likt Watson att den mänskliga naturen var helt formbar. Ett centralt 

begrepp som han använde sig utav är förstärkare. Med detta menade han att efter varje steg i 

utvecklingsprocessen så måste föregående steg förstärkas för att bidra till en effektiv 

inlärning, detta kan exempelvis vara motivation via läraren eller i form av höjt betyg.43

  Om man utgår från Skinners behavioristiska teorier så kan man enligt dessa säga att ett 

program på datorn skulle kunna vara lämpligt att använda i undervisningen om det kan bidra 

med följande punkter44: 
 
1) Ett rätt svar ska ge någon form av belöning  

2) Läraren ska ha möjlighet att kunna se över studenternas utveckling  

3) Studenterna arbetar självständigt och utför så många uppgifter som möjligt inom den 

tidsram som är uppsatt  

4) Motivationen skall vara på en hög nivå  

5) Studenten ska ha möjlighet att börja och sluta vid vilket tillfälle som helst  

6) Man tar del av en uppsättning av kunskap på ett effektivt sätt 
 
I en undersökning skriven av Conway, J. så framgår det att i de allra första datorprogrammen 

som användes i undervisningen så fungerade det på så sätt enligt ovanstående kriterier. De 

program som användes returnerade oftast svar till studenterna och belöningen var att de fick 

mer poäng som ett bevis på en upphöjd nivå i övningen som utfördes.45

 

                                                 
42 Watson, J. B. (1970), Behaviorism, s. 2 
43 http://www.susning.nu/B._F._Skinner 
44 Biehler, R. & Snowman, J. (1997). Psychology applied to teaching, s. 284 
45 http://copland.udel.edu/~jconway/EDST666.htm 
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3.4 Konstruktivism och IKT 
 
En definition för konstruktivism kan förklaras enligt nedanstående citat: 
 

 “Constructivism is a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting 

on our experiences, we construct our own understanding of the world we live in.  

Each of us generates our own "rules" and "mental models," which we use to make sense 

of our experiences”46

 
Denna förklaring stämmer väl överens med professor George E. Hein’s definition av 

konstruktivism som säger följande: 

 
 “The term refers to the idea that learners construct knowledge for themselves---each 

learner individually (and socially) constructs meaning---as he or she learns”47

 
Konstruktivism innebär således att det är den enskilda individen som genererar egna mentala 

modeller för att förstå våra upplevelser vilket sker via reflektion. På så sätt skapar människan 

förståelse för sina erfarenheter. 

  Enligt ovanstående perspektiv så kan man med hjälp utav IKT skapa ett sammanhang för 

den enskilda studenten där denne effektivt ska arbeta med diverse uppgifter och på så vis 

skapa kunskap genom att bearbeta den information som är aktuell.48  

  När man pratar om konstruktivism i förhållande till nätet så är språk ett mycket användbart 

verktyg som kan komma till hands i en IKT-baserad miljö.  

  Den sociala konstruktivismen kan vara mycket aktuell när man pratar om webben och den 

sociala aktiviteten som kan ta plats där. Ett exempel på detta är att det kan fungera som ett 

användbart komplement till samarbetet och kommunikationen mellan individer.49

  Som exempel på ovanstående kan nämnas att verktyget IRC kan bli högst aktuellt i en IKT-

baserad utbildning sålunda att den erbjuder en konstant kommunikation i den sociala 

interaktionen.50

 

 

 

                                                 
46 http://www.funderstanding.com/constructivism.cfm 
47 http://www.exploratorium.edu/IFI/resources/constructivistlearning.html 
48 http://hi-ce.eecs.umich.edu/papers/learning/learning_theory/index.html 
49 http://www.vasa.abo.fi/users/tstrandv/kapitel53.htm 
50 Faraon, M. (2003), IRC – ett korrespondensverktyg, s. 13 
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4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och tolka studenters och lärares uppfattningar av den 

flexibla utbildningen vid IML. 

 
För att uppnå syftet ställs följande frågor: 
 
1) Hur gynnas studentens kunskapsutveckling av den flexibla utbildningen vid IML? 

 
2) På vilket sätt uppfattas den flexibla utbildningen vid IML av studenter och lärare? 

 
3) Vad gör att studenter inte slutför den flexibla utbildningen vid IML? 

 
5. Metod 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
När man ska välja vilken metod som är lämplig vid undersökningen så är det viktigt att man 

lägger syftet och målet som man vill uppnå i centrum. Som en sammanfattning kan man säga 

att ett kvalitativt val i föreliggande uppsatsens syn är relevant sålunda att den fokuserar sig på 

karaktärsdragen hos fenomen och dess beskaffenhet.51 Det är med andra ord inte själva 

metoden som är kvalitativ utan det är den data som samlas om fenomenet som har en 

egenskap. Medan däremot det kvantitativa valet inriktar sig på mätningar av datainsamlingen 

och statistiska bearbetnings- och analysmetoder.52

  I denna uppsats studeras de kvalitativa egenskaperna hos ett fenomen, det vill säga att 

egenskaperna skiljer sig åt i den meningen att olika individer har skiljda sätt att se på flexibel 

utbildning. 

  Utifrån ovanstående resonemang så har jag valt att använda mig av den fenomenografiska 

ansatsen. I och med detta så är det lämpligt att använda sig av öppna frågor med utrymme för 

egna reflektioner för att kunna hitta likheter och olikheter i undersökningen. På så sätt blir det 

tydligare att komma fram till en slutsats som har sin utgångspunkt från resultatet i 

undersökningen, men också hur detta resultat kan relateras till frågeställningarna samt de 

teoretiska utgångspunkterna.53

Med dessa överväganden så vill jag undersöka vilka faktorer som är centrala för att en student 

ska hoppa av den flexibla utbildningen. Detta kommer att ske med hjälp av både studenters 

                                                 
51 Starrin, B. & Svensson P-G, (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 21 
52 Patel, R. & Davidson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 14 
53 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 158 
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och lärarnas uppfattningar. Utöver detta så vill jag även få en bild hur studenter och lärare 

uppfattar företeelser kring flexibel utbildning. Lärarna och studenterna kan man se här som 

två olika aktörgrupper som skall fungera som ett instrument i undersökningen för 

framtaganden av svaren som eftersöks i de olika frågeställningarna. 
 
5.2 Fenomenografi 
 
En kort beskrivning av denna kvalitativa forskningsmetodik är att den går ut på att igenkänna 

och skildra de varierande sätt på hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld.54  

Historiken bakom denna forskningsansats har sin början vid den pedagogiska institutionen, 

Göteborgs universitet runt början av 1970-talet.  

Själva ordet myntades 1979 men det dröjde två år innan den först dök upp i en av Marton’s 

arbeten (1981).55

  Det som man inom fenomenografi försöker ställa sig är på vilket sätt man uppfattar något, 

detta, i konferensen Advancing Learning Communities In The New Millennium, August 24-28, 

1999 - Göteborg, Sweden, så togs följande definition upp kring fenomenografi: 

 
“The object of study in phenomenography has long been the qualitatively different ways 

in which people experience, understand, conceptualise, make sense of differing 

phenomena in the world around them.  

Phenomenography has essentially been a study of variation - variation between different 

ways of seeing, experiencing, understanding the same phenomena. Recently this 

research has moved on to attempts to addressing questions like: What is a way of 

experiencing something?” 56

 
Det som fenomenografi sätter i fokus är med andra ord att göra en god beskrivning av ett 

sammanhang, dock kan detta emellertid handla om precis vad som helst. Men i just detta 

speciella fall så handlar det om hur studenter och lärare uppfattar den nätbaserade 

utbildningen och lärandet.57

  En grupp som har kommit långt inom detta är INOM-gruppen i Göteborg som behandlar 

INlärning och OMvärldsuppfattning. Dess struktur är relativ enkel och bygger på att man vill 

ta reda på hur människor uppfattar ett visst fenomen.  

                                                 
54 Nationalencyklopedin på Internet, http://www.ne.se 
55 http://www.ped.gu.se/biorn/phgraph/civil/graphica/fmpmf.pdf 
56 http://www.ped.gu.se/biorn/phgraph/civil/graphica/newph.html 
57 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 12 
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Arbetet går till på så sätt att man ställer frågor till ett visst antal personer och ber dem utifrån 

sina tankar och funderingar utveckla sitt resonemang kring fenomenet. Beskrivningen av de 

olika uppfattningar man får kommer således också att utgöra undersökningarnas 

huvudresultat.58

  I skildring till detta så kan också nämnas att inom den forskningsansats som utvecklats inom 

INOM-gruppen så använder man sig utav enstaka utsagor för att avgränsa och bestämma 

uppfattningar. Dock så uttrycks en uppfattning som en beskrivningskategori och utifrån detta 

så har man i gruppen kunnat se en bekrivningskategoriernas vetenskap som kom att kallas för 

fenomenografi.59

  Det finns ett antal byggstenar som utgör grunden för den fenomenografiska ansatsen som 

kan kort redovisas enligt nedanstående punkter60:  

 
- Gestaltningar av människors upplevelser av olika fenomen i omvärlden 

- Förklara distinktionen på ett fundamentalt plan mellan hur något är och hur det kan 

uppfattas av människor 

- Finna kvalitativt skilda kategorier där uppfattningar kan beskrivas med utgångspunkt i 

ett empiriskt material av intervjuer 

 
Ett centralt begrepp som man ser hos fenomenografi är just uppfattning. Det som man ska 

vara försiktig med i detta begrepp är att man i vardagstal kan använda sig utav ordet åsikt i 

förhållande till uppfattning.  

  Men man måste ha klart för sig att det finns en skillnad när det gäller fenomenografi som 

säger att det är ett sätt att analysera människors uppfattningar av olika fenomen och inte om 

olika fenomen. När man tar upp ordet om så åsyftas det till att den enskilda individen gör en 

medveten reflektion om ett fenomen och samtidigt knyter ett synsätt till denna tanke.61

  Syftet med den fenomenografiska ansatsen är således inte att klargöra ett fenomen i sig eller 

fenomenets objektiva innebörd, vilket den fenomenlogiska ansatsen tar sig uppgift att göra. 

Det som ligger i fokus här är att beskriva fenomens innebörd som en väsentlig del av 

människans tänkande.62

                                                 
58 Marton, F. & Wenestam, C-G, (1984), Att uppfatta sin omvärld, s. 272 
59 Marton, F. & Wenestam, C-G, (1984), Att uppfatta sin omvärld, s. 287 
60 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 20 
61 Uljens, M. (1989), Fenomenografi – forskning om uppfattningar, s. 10 
62 Gerrevall, P. (1992), Högskolestuderandes erfarenheter av självständigt arbete, s.65 
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Slutligen så har fenomenografi också blivit belyst ur ett etymologiskt perspektiv, vilket 

innebär kort sagt att ordet har blivit behandlat utifrån en historisk synvinkel, som kan 

beskrivas på följande sätt: 

 
”Ordet är sammansatt av de båda leden fenomenon och grafia. Fenomenon går tillbaka 

till det grekiska verbet ”fainesthai” som betyder ’att visa sig’.  

Verbet är bildat ur ”faino” som betyder ’att bringa i dagen’, ’att ställa sig i ljuset’, vars 

stam fa- betyder ungefär: det vari något kan bli uppenbart och i sig själv synligt. Vi 

måste alltså med begreppet fenomen förstå: ”Det-i-sig-själv-visande”, ”det 

uppenbara”.”63

 
5.3 Avgränsningar 
 
För att kunna sätta en gräns för detta område, som är relativt utbrett, så har jag valt att lägga 

fokus på kursen Webbdesign och nätbaserat lärande II, hösten 2004, som är en flexibel kurs. 

Utöver detta så kommer jag även att begränsa området för denna undersökning både ur ett 

kvalitativt men också kvantitativt sätt. 

  Med hjälp av webbintervjuerna så kommer jag att använda mig utav fem lärare och tio 

studenter vid IML för att försöka besvara samtliga frågeställningarna. 

  Vidare vill jag även påpeka att i Umeå universitet så förekommer flexibel utbildning vid 

många institutioner. Dock så har jag valt att begränsa mig till IML. Detta har jag valt med 

hänsyn till att denna institution fokuserar sig främst på att utbilda studenter i kurser som har 

en nära koppling till flexibel utbildning och nätbaserat lärande. Yttermera så är utbildningens 

innehåll relevant i förhållande till mina frågeställningar. Utbildningen som bedrivs behandlar 

framförallt IKT och den pedagogiska användningen av den.64

 
5.4 Uppläggning och genomförande 
 
I detta avsnitt så kommer jag att redogöra själva tillvägagångssättet för insamlingen av 

datamaterialet som jag eftersöker och behandlingen av den. En beskrivning över de 

aktörgrupper som är inblandade kommer även att redovisas. Utöver detta så kommer jag även 

att knyta till de forskningsetiska problem som är aktuella med webbintervjuer.  

 

 
 
                                                 
63 Kroksmark, T. (1987), Fenomenografisk didaktik, s. 227 
64 Institutionen för interaktiva medier och lärande, http://www.iml.umu.se/utbildning/ 
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5.4.1 Datainsamling 
 
Jag har använt mig utav en webbintervju där undersökningsdeltagaren får uppge sitt namn 

samt besvara ett antal frågor som berör den grupp som denne tillhör. De grupper som jag har 

valt att undersöka är studenter och lärare. 

  Anledningen till att jag har valt att ta med namnet på undersökningsdeltagaren är för att jag 

enkelt ska kunna ta kontakt med denne för att få en bekräftelse av resultatet.  

Den målgrupp som jag har valt är studenter som läser kursen Webbdesign och nätbaserat 

lärande II vid IML hösten 2004 och lärare som handleder dessa studenter. Personligen ingår 

jag i den kursen och har således via det interna konferenssystemet genomfört intervju med tio 

studenter och fem lärare.  

Med intervju menas det ett frågeformulär som kan ske genom att intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun, men också att det kan ske via telefonsamtal och per 

post.65

  Dock kvarstår att belysa denna form av intervju, vilket tillåter att man med hjälp utav dagens 

teknik kan få snabbare svar, lägre kostnader och inte ha de geografiska aspekterna i åtanke. 

Eftersom jag bor i Växjö och undersökningsdeltagarna bor främst i den norra delen av Sverige 

så kan kostnaderna för resorna bli alltför höga. Eftersom en webbintervju kan genomföras när 

som helst på dagen så kan undersökningsdeltagaren när som helst på dygnet sätta sig framför 

datorn och utföra den. Detta kan leda också till att man inte behöver stressa och således öka 

ens egen reflektion över svaren.66

  Själva webbintervjuerna är uppbyggda med hjälp av olika programmeringsspråk som 

exempelvis HTML67, PHP68, CSS69, JavaScript70 samt en MySQL databas71. 

  En kort sammanfattning, utan att gå in på de tekniska aspekterna, av processen är att alla 

svaren skickas till en databas, som endast jag har tillgång till via ett lösenord. Samtliga svar 

för respektive fråga kommer därefter att genereras med hjälp av MySQL för enklare 

behandling till resultat- och analysdelen. Slutligen vill jag även nämna att all medverkan i 

undersökningen har skett på frivillig basis, detta har samtliga undersökningsdeltagare blivit 

informerade om via det interna konferenssystemet. (Se bilaga A och B) 
 

                                                 
65 Patel, R. & Davidson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 69 
66 Sveningsson, M. (2003), Att fånga nätet – kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 93
67 Hypertext Markup Language, http://www.w3.org/MarkUp/ 
68 Hypertext Preprocessor, http://www.php.net/ 
69 Cascading Style Sheets, http://www.w3.org/Style/CSS/ 
70 JavaScript, http://javascript.internet.com/ 
71 My Structured Query Language, http://www.mysql.com/ 
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5.4.2 Databehandling 
 
När behandling av data ska ske så måste man tänka på två faktorer i den kvalitativa analysen, 

läsning och reflektion. ”Kärnan i analysen, det fungerande verktyget, är jämförelsen mellan 

olika svar”.72  

  Tanken bakom denna arbetsmetod är att låta behovet av att jämföra likheter och skillnader 

styra, vilket leder i sin tur att man skall söka efter skillnader i vissa faser som kommer att 

utgöra själva kategorierna. Det är sålunda innebörden i själva utsagorna som är viktiga när 

kategorierna föds fram i den meningen att genom jämförelser mellan utsagorna så kommer ett 

mönster träda fram som utgör grunden till kategorierna.73

  Det finns två viktiga krav som man skall tänka på vid utformningen av kategorisystemet. För 

det första så skall systemet ha en anknytning till intervjumaterialet och för det andra så skall 

kategorierna som formas vara kvalitativt skilda åt, det vill säga att de får inte överlappa 

varandra i form av övergångar eller liknande.74

  I mitt arbete innebar det att jag läste igenom intervjusvaren flera gånger för att upptäcka 

mönster som hör ihop med mina forskningsfrågor. Därefter grupperade jag utsagorna i klart 

avskiljda grupper. I de skiljda grupperna behandlades problem i samband med synen på 

kunskapsutveckling, flexibel utbildning vid IML och hur det kom sig att inte alla studenterna 

slutförde sin utbildning. Utsagorna ordnades i sex beskrivningskategorier, Yt- och 

djupintention (6.1), Tidigare erfarenheters inverkan (6.2), Lärarens inverkan (6.3), Tid (6.4), 

Kunskapsutveckling (6.5), Det sociala samspelet (6.6). Beskrivningskategorierna utgör 

undersökningens resultat och redovisas i kapitel sex. 
 
5.4.3 Forskningsetiska principer 
 
Forskningsetik har två olika aspekter som man talar om. Dels behandlar forskningsetik olika 

problem och frågeställningar kring huruvida långt man kan gå för att riskera andra människors 

integritet och säkerhet för att nå den kunskap man strävar efter. Men också forskarens egen 

heder, hederlighet samt öppenhet, det vill säga hur denne förhåller sig till näringslivet, olika 

institutioner samt individer.75

                                                 
72 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 31 
73 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 37 
74 Larsson, S. (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, s. 38 
75 http://www.doktorandhandboken.nu/etik02.shtml 
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De etiska perspektiven i webbaserade intervjuer är av viktig relevans. För att man ska hålla en 

hög forskningsetik i sina undersökningar så har fyra krav utformats för detta. Dessa krav är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.76

 
 Informationskravet kan sammanfattas med att man skall informera uppgiftslämnaren 

eller undersökningsdeltagaren om deras uppgift i projektet och villkor som gäller. 

Utöver detta så skall det även upplysas om att deltagandet är frivilligt och de kan 

därmed avbryta sin medverkan. 
 

 Samtyckeskravet går ut på att inhämta uppgiftslämnares eller undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder, detta gäller ifall 

undersökta är under 15 år. I detta fall gäller dock inte kravet av förälder då alla är över 

15 år. 
 

 Konfidentialitetskravet innebär att all personal som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda personer skall ha tystnadsplikt gällande sådana 

uppgifter.  

Yttermera skall samtliga uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras och 

avrapporteras på sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. 
 

 Nyttjandekravet går ut på att uppgifter som behandlar enskilda får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta gäller i 

enhetlighet med bestämmelser skrivna i personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och 

personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
 
Utifrån dessa riktlinjer så har jag i ett e-postmeddelande inom det interna konferenssystemet 

informerat samtliga deltagare om undersökningen och därmed kunde varje deltagare ge sitt 

samtycke. Utöver detta så förklarades även hur informationen kommer behandlas, hur lagring 

av uppgifterna genomförs samt hur den skyddades från utomstående individer. Genom att 

databasen finns installerad på en Linux plattform så är säkerheten ganska hög i jämförelse 

med Windows plattformar där säkerheten kan utnyttjas på många olika sätt.77

 
 
 

                                                 
76 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 6
77 http://www.novell.com/linux/truth/better_choice.html 
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5.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet förekommer i två olika former, intern och extern validitet. Den förstnämnde har som 

syfte att finna en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéer som denne utvecklar. Medan extern validitet går ut på vilken utsträckning ett resultat 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer.78

  För att konkretisera begreppet ytterliggare så rör validitet sig om huruvida ett mått verkligen 

fastställer det som man avser att mäta.79

  Ett viktigt inslag utifrån ovanstående formulering är att belysa intervjufrågorna som har 

formulerats på sådant sätt så att de knyter de teorier som ingår i föreliggande uppsats och 

tillsammans med mina frågeställningar utgöra ett instrument för att finna den information som 

jag eftersöker.80

  Reliabilitet inom kvalitativ forskning behandlar huruvida den kunskap som vi har fått fram 

är tillförlitlig. Är dem mätinstrument som vi använder pålitliga?  

Inom den fenomenografiska forskningstraditionen så åsyftar reliabiliteten till att tydliggöra 

uppfattningarna i datamaterialet genom att man tar del av beskrivningskategorierna.  

Det är således inte fråga om att någon annan person skall sortera in svaren under samma 

kategorier utan att uppfattningarna som man har fått fram skall kunna urskiljas i ett material 

när man väl har specificerat dem.81

  En aspekt av reliabilitet när det gäller den kvalitativa inriktningen är att man inte kan skatta 

tillförlitligheten med siffror, utan istället så handlar det om att kunna beskriva hur man har 

samlat in och behandlat data på ett systematiskt sätt.  

  För att minska risken för misstolkning så skall man tänka över vilka frågor man vill ställa, 

vad för svar man eftersöker samt tänka på detaljering. Ju tydligare en fråga är desto mindre 

risk löper man att en intervjudeltagare misstolkar den.  

  Detta gör att slutresultatet kan ge en hög pålitlighet vilket i sin tur kan höjas ännu mer 

genom att deltagarna i intervjun får bekräfta det som har sagts och tolkats. 
 
5.6 Metodkritik 
 
Eftersom jag har valt att använda mig utav öppna frågor så medför detta både fördelar- och 

nackdelar i jämförelse med slutna frågor.  

                                                 
78 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257 
79 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 184 
80 Patel, R. & Davidson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 100 
81 Gerrevall, P. (1992), Högskolestuderandes erfarenheter av självständigt arbete, s. 67 
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Eftersom syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos någon så innebär det att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ. 

På så sätt blir denna metod ett gediget hantverk för undersökningen.82

 
Fördelarna med öppna frågor är enligt följande83:  
 

1. Respondenten har möjlighet att svara med sina egna ord. 

2. Öppna frågor lämnar plats för oförutsedda svar och reaktioner. 

3. Man leder inte respondenten rent tankemässigt i någon inriktning. 
 
Dock så finns det även nackdelar med öppna frågor vilket är enligt följande84: 
 

1. Det är tidsödande för intervjuarna. Dock är denna punkt inte aktuell i webbintervjun 

kommer att göras individuellt utan min närvaro. 

2. De olika svaren måste kodas, man måste för varje öppen fråga läsa igenom alla svaren 

och hitta olika teman i dem. 

3. Det krävs mer av respondenterna och detta kan avskräcka i vissa fall individer av 

tanken att man ska skriva långa svar. 

4. Det finns risk för att man som intervjuare ställer frågor på olika sätt men inte 

registrerar svaren på samma sätt. Detta tillämpas inte heller för webbenkätsintervjuer 

då i mitt fall så registreras samtliga svar i databasen och redovisas sedan utifrån en 

mall där man enkelt kan se de olika svaren under varandra. 
 
I jämförelse med vanliga intervjuer så måste källmaterialet som är bevismaterialet i 

vetenskapliga sammanhang finnas tillgängliga både på band och i andra hand i utskrift från 

banden. En nackdel med denna metod kan vara förlust av information i form av datahaveri.85

Skillnaden mellan forskningsintervjun i skildring till andra former av intervjuer karakteriseras 

av följande: 

 
”en metodologisk medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska samspel 

som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad och en kritisk uppmärksamhet på det 

som sägs”86

 
                                                 
82 Patel, R. & Davidson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 78 
83 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 158 
84 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 158 
85 Bjurwill, C. (2001), A, B, C och D - Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser, s. 36 
86 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 26 
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Detta innebär således inte att intervjuaren är omedveten om dessa faktorer i andra frågeformer 

som är nödvändigt att reflektera över.87

  En annan viktig sak att lyfta fram i diskussionen är huruvida resultatet hade skiljt sig om 

man hade haft en fysisk intervju med personer som svarar direkt.  

  Det finns trots allt en skillnad i traditionell intervju och webbintervju vilket faller på att i en 

traditionell intervju så kan man ställa följdfrågor och vidareutveckla ett resonemang. Detta 

kan man helt enkelt inte göra med en webbintervju då man inte på förhand vet vad 

undersökningsdeltagaren skall svara. För att motverka detta så har jag följt upp 

webbintervjuerna med hjälp av telefoni och konstant chatt via det interna konferenssystemet. 

  En faktor som bör lyftas fram med webbintervjuer är att man inte kan uppfatta 

kroppsrörelser eller liknande som kan användas vid tolkning av resultatet. Detta har både sin 

för- och nackdel i den meningen att visuella och auditiva ledtrådar kan förändra tolkningen av 

ett svar men i detta fall så kommer ingen hänsyn tas eftersom det inte förekommer i denna 

form av intervju.88

  Slutligen har jag valt att använda Umeå Universitet och IML i min uppsats som identifierbar 

information för att jag anser att man inte kan jämföra alla universitet och institutioner på 

samma sätt när det handlar om flexibel utbildning, för att olika institutioner har olika 

strategier för att lära ut. 

 
6. Resultat 
 
I detta kapitel redovisar jag resultaten av mina webbintervjuer. Dessa är ordnade i följande 

beskrivningskategorier: Yt- och djupintention (6.1), Tidigare erfarenheters inverkan (6.2), 

Lärarens inverkan (6.3), Tid (6.4), Kunskapsutveckling (6.5), Det sociala samspelet (6.6). 

  Utsagorna i huvudkategorierna har inte ordnats i underkategorier. Beskrivningskategorin 6.5 

täcker fråga ett medan beskrivningskategorierna 6.1, 6.2 och 6.6 svarar för fråga två och 

avslutningsvis 6.3 och 6.4 skildrar fråga tre. 

  Eftersom erfarenheterna som jag har efterfrågat i min undersökning härstammar från en 

gemensam utbildning så kommer jämförelserna mellan erfarenheterna att bli mindre 

komplexa än om det hade varit från studerande från olika utbildningar. Det är därför viktigt 

att göra analytiska jämförelser för att uppnå en dekontextualisering av utsagorna.  
 
 

                                                 
87 Sveningsson, M. (2003), Att fånga nätet – kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 82
88 Sveningsson, M. (2003), Att fånga nätet – kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 94
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6.1 Yt- och djupintention 
 
Detta avsnitt är viktigt för att skapa en bild över vilka typer av kunskapsutveckling det 

existerar. Många av de tillfrågade intervjudeltagarna har gett indikationer i sina svar att 

flexibel utbildning inte ger en akademisk fördjupning i det individuella ämnet. Ett svar från en 

student som kan belysas här är enligt följande:  

 
”Distansutbildning är till för atomistiska kunskaper, inte för akademisk fördjupning och 

meningsutbyte. En akademi bygger på samtalet.” – Anders 

 
Det visar sig också vara att kursens innehåll inte alltid motsvarar vad de har förväntat sig. 

Några menar att innehållet och uppgifterna är för statiska och inte ger den kunskap som man 

eftersträvar i den meningen att uppgifterna upplevs som en reproduktion av tidigare uppgifter 

som man har utfört i andra kurser. 

Medan andra upplever att utbildningens innehåll är vad de har förväntat sig men att 

uppgifterna också borde i vis mån individualiseras för att öka valmöjligheterna till studenters 

intresseområden. En del utsagor av studenter har också gett uttryck för att vissa lär sig bättre 

med flexibel utbildning genom att man själv får fördjupa sig i uppgifterna, ett exempel är: 

 
”Man gjorde helt enkelt sina uppgifter samt att man leta upp lösningarna på problemen 

genom att använda sig utav Internet. Man kan säga att man levde in sig i uppgifterna 

lättare samt lärde sig lösa dem på egen hand än att hela tiden fråga läraren om hjälp 

som oftast är tillhands om man sitter i ett klassrum.” – Kristoffer 
 
6.2 Tidigare erfarenheters inverkan 
 
För att kunna vidareutveckla idéer och metoder i flexibel utbildning så är det alltid en 

nödvändighet att undersöka vilka erfarenheter man har haft med denna form av utbildning. Av 

de tillfrågade så framkommer antydningar om att flexibel utbildning kan vara ett problem om 

man är nyinsatt i området. Problemet är sålunda att uppgifterna är komplicerade att ta sig 

igenom, ett svar på detta framkom av en student enligt följande: 

 
”Problem för mig har varit att sätta mig in i och ta mig igenom uppgifterna, en del 

bygger på varandra och andra gör inte det.  

Då uppgifterna bygger på varandra tar ganska mycket tid för mig att göra klart en del 

av uppgifterna.” – Sandra 
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Det insamlade materialet visar vidare att det finns variationer mellan olika lärosäten i 

arbetssätten vad gäller redovisning av uppgifter, diskussion med lärare, kursmaterial, etc. 

Detta frambringar en tröskel att ta sig över i den meningen att man inte har varit om dessa 

arbetssätten sedan tidigare, detta beskrivs enligt en student på följande sätt: 

 
”De hinder och problem som alltid uppstår är att alla lärosäten använder sig inte av 

samma redskap för redovisning därför blir det extra mycket för eleven att hålla reda på, 

så som e-post konton, olika klienter samt olika hemsidor. Det skulle underlätta om alla 

använda sig av en typ av redovsningskanal för att minimera bördan på studenterna.” – 

Ahmed 

 
Dock så framkommer det också att vissa som har använt sig utav konferenssystemet Firstclass  

har mycket enklare att anpassa sig snabbt till arbetssättet för en kurs på ett annat lärosäte än 

sitt eget tack vare att man har haft erfarenhet från applikationen i fråga.  

  Utöver detta så upplever många att stödet från lärare vid introduktionen av kursen inte är så 

givande som man vill att den skall vara för att snabbt komma igång med kursen, en student 

säger följande: 

 
”Jag upplevde också att informationen i början inte var så jättebra och jag kände mig 

osäker på hur jag skulle gå vidare.” – Barbro 
 
6.3 Lärarens inverkan 
 
Lärarens roll i flexibel utbildning är mycket viktig för studentens kunskapsutveckling därför 

är det viktiga att undersöka hur studenter upplever läraren för att komma fram till olika 

arbetssätt för läraren. Det förekommer överallt att studenter inte klarar av att avsluta en 

utbildning på grund av olika orsaker som exempelvis: 

 
”Eftersom en del kurser enbart bygger på flexibelt lärande, bygger de också på eget 

ansvar. Därför måste studenten vara mycket motiverad för att fullfölja en kurs. Faktorer 

som gör att man hoppar av en kurs kan kanske vara att kursen kräver mera tid och 

engagemang än vad man tänkt sig från början.” – Sandra 

 
”Främsta skälet tror jag är att man som student inte riktigt vet vad det är man ger sig in 

på. Det kan vara så att en kurs/utbildning på pappret låter lockande men att det senare 

visar sig vara ganska tunn i innehållet.  
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Det finns även de tillfällen då man missbedömt sina egna kunskaper, att man kanske 

hade förväntat sig klara av kursen men att man senare misslyckas kapitalt.” – Ahmed 
 
Detta är viktigt att ta hänsyn till som lärare för att förebygga avhopp i den flexibla 

utbildningen. 
 
6.4 Tid 
 
Det har även visat sig vara tid som är en av dem största orsakerna till varför studenter hoppar 

av en kurs/utbildning, i svaren så hittar man ordet tid upprepade gånger vilket gör att 

likheterna mellan svaren hos studenter utkristalliseras till denna gemensamma faktor. 

 
”För mig var det att jag inte klarade av uppgifterna i tid, kanske att jag hade 

missbedömt kursens innehåll och svårighetsgrad samt att jag kände mig väldigt ensam 

med de problem som dök upp.  

Jag kan tänka mig att en del har problem att disciplinera sig och läsa hemma, men 

framförallt tror jag det är bristen på mänsklig kontakt och personer att bolla problem 

och frågor med som gör att man hoppar av.” – Barbro 

 
”Att man har lite självdisciplin och att det är svårt att ta tag och läsa på egen hand. I 

vissa fall kan det också bero på tidsbrist att man hoppar av. Vissa ämnen kan dessutom 

vara svåra att läsa in på egen hand.” – Andreas 

 
För att motverka dessa omständigheter som studenterna får uppleva under utbildningens gång 

så anser lärarna att man bör: 

 
”Är det en kurs med få studenter så försöker jag prata med studenten och se vad det är 

som orsakar avhoppet och se om det kan åthjälpas. Om det är en kurs med många 

studenter hinner jag knappast det då måste det vara strukturella förebyggande 

åtgärder.” – Göran 

 
”Har jag möjlighet att kontrollera ifall denna student inte är aktivt så kontaktar jag 

denna student och frågar ifall det är något som jag kan hjälpa studenten med. Om man 

skall se detta tydligt så skall man helst ha ett upplägg på kursen som gör det möjligt att 

se när någon inte följer studietakten. […] En kontakt i form av e-post eller ett 

telefonsamtal tror jag ofta kan hjälpa men det är inte alltid jag tar denna kontakt.” – 

Lennart 
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6.5 Kunskapsutveckling 
 
Att främja studenternas kunskapsutveckling inom flexibel utbildning är ett viktigt och centralt 

mål för lärarna. Men det är också viktigt att som lärare stimulera studenter till att lära sig av 

varandra i form av tidigare erfarenheter etc. Men det är även viktigt att tänka på att det finns 

lärare som vill utveckla sin kunskapsbas. För att besvara hur studenter gynnar sin 

kunskapsutveckling inom den flexibla utbildningen så framkom följande svar från lärare: 

 
”Genom att anpassa frågorna så de blir så individanpassade som möjligt, t.ex. 

uppbyggda efter konstruktivistisk modell, flexibla inlämningsdatum, snabba svar på 

frågor som ställs via nätet.” – Martin 

 
”Ge struktur för lärandet, tillgodose lärmiljön, stimulera, stödja.” – Göran 

 
”Om vi bara tittar på kunskapsutveckling och bortser från att den som skall utveckla 

kunskap är lärare så kan exempelvis flexibel utbildning vara den enda möjlighet för 

personen att läsa en utbildning. […] I skapande av kurser så måste givetvis skapandet 

bottna i ett behov som finns ute bland lärare i dagens skola.  

[…] Under kursen så menar jag att ett upplägg där studenterna tillsammans kan skapa 

kunskap är bra. Det är inte alltid bra att man själv får spinna vidare på sina idéer utan 

att ifrågasättas av andra.” – Lennart 
 
 ”Kurslitteratursval är en annan faktor som bidrar till framgång.” – Anna, student 
 
6.6 Det sociala samspelet 
 
Utifrån det insamlade materialet så kan man urskilja uppfattningar i intervjudeltagarnas svar 

vad gäller den sociala delen vid flexibel utbildning. 

  Det framkommer hos vissa att den sociala biten leder till ett möte och att möten är en form 

av lärande, där varje individ kommunicerar med andra via sin kunskap och erfarenhet som 

denne har med sig. Dock så finns det en del nackdelar med att inte träffas som man gör vid 

traditionella campuskurser, här följer några av studenternas utsagor: 
 

”Det blir svårare att göra grupparbeten eftersom alla kanske inte kan samtidigt. Man 

träffas mer efter en lektion i skolan. Att få hjälp kan bli svårare eftersom det inte alltid 

är så lätt att förklara sig över ett mail.” – Martin 
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”Nackdelar kan vara av mer soc. karaktär d.v.s. studenten kan sakna de gem. 

träffar/lektioner vilka campus eleverna har.” – Anna 
 

”Jag tror ändå att mest kunskap får man om man har någon form av sammankomst 

även om den sker via nätet. Nackdelarna är väl att det ofta blir lite ensamt att läsa på 

distans och att det kräver lite mer disciplin.” – Barbro 
 

”Jag tror att det finns så många blyga människor som inte kan framföra sina åsikter i 

en vanlig klass bland människor och det kan vara en stor nackdel och kan vara en 

huvudorsak till att skolarbetet går dåligt.  

Men genom flexibel utbildning får dessa personer en större frihet och kan på något sätt 

få fram sina lösningar utan att andra kanske säger något negativt. Även om man får 

kritik genom forum eller gruppdiskussioner som sker på nätet är det inte samma sak 

som i verkligheten i ett klassrum.  

Nackdelen är som sagt att man som person tappar den sociala känslan med att ha 

människor runt omkring sig, det är därför man borde göra upp individuella planer för 

olika individer som passar bäst för en själv.” – Kristoffer 
 
Att många saknar den gemensamma känslan av socialt umgänge är ganska tydligt i svaren, 

dock förekommer det också ett behov av en sammankomst, även om det sker via nätet eller i 

verkligheten. Tid och disciplin är två andra faktorer som utkristalliserar sig i svaren. Att tiden 

inte passar alla kan vara ett problem att genomföra en gruppuppgift. Att man inte har disciplin 

för att utföra uppgifter och skjuta upp dem kan leda till negativa konsekvenser, i form av 

avhopp etc.  
 
6.7 Sammanfattande kommentarer 
 
I detta avsnitt ska jag försöka sammanfatta huvuddragen av resultaten samt ge en återkoppling 

till litteraturen. Det finns delade meningar om huruvida flexibel utbildning används för att ge 

upphov till kunskap. Vissa menar att det inte ger någon fördjupning i ämnet man studerar 

medan andra upplever det som en konstruktion av kunskapen, genom att själva arbeta med 

olika uppgifter framför datorn och hitta lösningar på dessa. Detta kan man referera enligt vad 

Piaget säger, det vill säga att studenten arbetar självständigt för att skapa förståelse för sin 

omvärld.89

                                                 
89 Illeris, K. (2001), Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx, s. 26 
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Vidare kan man se lärandet ur ett socialt perspektiv också. Tittar man på gruppuppgifterna så 

har de en anknytning till det sociokulturella perspektivet där exempelvis Roger Säljö, som är 

en av huvudfigurerna inom detta område, menar att man kan lära sig tillsammans med andra 

via interaktion. Detta kan leda till att man återkopplar kunskaper som har skapats tidigare, sett 

ur ett tidsperspektiv, och utveckla dessa i nya sammanhang.90

Stödet från läraren är viktigt för elevens kunskapsutveckling, där eleven arbetar med stöd från 

läraren. Detta menar Vygotskij kommer att föranleda till en självständighet hos den enskilda 

individen i sitt tänkande och arbetssätt.91

  Detta räcker dock inte enligt vad studenterna har upplevt utifrån sina erfarenheter med 

flexibel utbildning. Kommunikationen har inte varit som de har förväntat sig, både praktiskt 

och tekniskt sett med lärarna. Detta väcker frågan om ifall strukturerna för kommunikation är 

tydliga vid kursens start, vilka åtgärder man bör ta till ifall komplikationer uppkommer, etc.92

 
7. Diskussion 
 
Föreliggande uppsats har som syfte att beskriva och tolka uppfattningar kring flexibel 

utbildning. Olika faktorer som kunskapsutveckling, orsaker till avhopp av utbildning med 

mera kommer även att belysas.  

  Till min hjälp så har jag använt mig utav webbintervju för att söka svar på mina 

frågeställningar. Detta blev således verktyget för att få fram den information som jag 

efterfrågade. 
 
7.1 Hur gynnas studentens kunskapsutveckling av den flexibla 
utbildningen vid IML? 
 
Studentens kunskapsutveckling ligger i fokus när det gäller flexibel utbildning. Utifrån 

resultaten så kan jag se flera faktorer som bör tas hänsyn till när man som lärare bedriver 

denna form av utbildning: 
 

• Individanpassa inlämningsuppgifter 

• Utgå ifrån en konstruktivistisk modell vid utformning av uppgifter 

• Använda flexibla inlämningsdatum för att öka möjligheterna för studenten ur ett 

tidsperspektiv vilket minskar risken för stress när man ska lämna in uppgifterna 

                                                 
90 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 18 
91 Åberg, E. S. (2004), Lärande genom möten, s. 34 
92 Passerini, K., & Granger, M. J. (2000), A developmental model for distance learning using the Internet, s. 3-4 
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• Vara konstant uppdaterat på eventuella frågor på nätet för att ge snabba svar tillbaks 

till studenten 

• Gemensamma upplägg under kursen för att studenter tillsammans ska skapa kunskap 
 
Dock så kan kunskapsutvecklingen missgynnas av flera faktorer som inte leder studenten i en 

positiv, detta är speciellt viktigt för att studenten även ska kunna fullfölja utbildningen: 
 

• Läraren ger inte tydliga förklaringar som man vanligtvis skulle få öga till öga 

• Läraren hinner kanske inte heller att besvara alla studenters önskemål om hjälp, stor 

risk finns att en elev får mindre hjälp än någon annan 

• Studenten vågar inte fråga hela tiden och förstår inte det som är aktuellt vilket i sin tur 

också kan leda till avhopp 
 
Jag anser att kunskapsutveckling är en komplicerad process så kan man inte utforma statiska 

riktlinjer för utbildning, utan det finns beroende faktorer som man måste ta hänsyn till, 

exempelvis den enskilda individen, grupperna som bildas under utbildningens gång, vilket 

ämne man talar om, hur situationen ser ut. För att främja kunskapsutvecklingen vidare så kan 

man exempelvis relatera innehållet i utbildningen till verklighetsanknutna studieobjekt för att 

studenten i fråga ska få en klarare bild över innehållets praktiska användning. Detta stämmer 

överens med följande: 

 
”Lärarens val av innehåll och inriktning bestäms av hennes kunnande i och 

engagemang för ämnet. För att främja handlingsberedskap krävs att eleven i olika 

situationer tillsammans med lärare och andra elever blir medveten om vad som är idén 

med ett visst ämnes innehåll”.93

 
Ett annat förslag enligt mig är att med försiktighet knyta an och skildra utbildningens innehåll 

till andra ämnen där varje individ kan arbeta med uppgifter som har en förankring till andra 

ämnen och på så sätt utveckla sina kunskaper på ett mångtydigt sätt. Eftersom det har visat sig 

enligt resultaten att tid är ett konstant problem som dyker upp hos flera studenter så riskerar 

man samtidigt att missgynnas i utbildningen ifall man stressar med inlämningen av de 

obligatoriska uppgifterna. Sålunda att tid för reflektion inte kommer ske i lika stor 

utsträckning som utan stress. 
 

                                                 
93 Kindeberg, T. (1997), Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och 
sex. s. 110 
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7.2 På vilket sätt uppfattas den flexibla utbildningen vid IML av 
studenter och lärare? 
 
Det finns delade uppfattningar om den flexibla utbildningen vid IML. I flera utsagor framgår 

att innehållet i utbildningen stämmer överens med sina förväntningar medan andra upplever 

att det saknas möjligheter till fördjupning av utbildningsinnehållet. 

Att tiden inte räcker till är de flesta överens om bland undersökningsdeltagarna. Jag anser 

utifrån undersökningen att man som person överskattar sig själv ibland när det gäller tid. Det 

vill säga att man tror sig ha all tid i världen på att utföra de uppgifter som delas ut under 

kursens gång, men som man inte hinner genomföra till den dagen som allt skall inlämnas och 

detta leder till en försvårad situation då det hela byggs på med fler uppgifter. 

  Bristen på dialog är ännu ett inslag i flexibel utbildning som är viktigt att ta hänsyn till. Det 

är den djupa diskussionen och fördjupningen i utbildningen som gör att det tillförs något till 

studenten.  

  Jag menar att studenterna genom sina utsagor visat på ett behov av att känna innehållet i 

utbildningen sätts i meningsfulla sammanhang och diskussioner för att kunna lära sig. Att 

kunna ifrågasättas, tillföras nya perspektiv, ha möjlighet till dialog bör vara viktiga inslag i 

den flexibla utbildningen för att främja studenten i en positiv riktning. 

  De sociala faktorerna som exempelvis umgänge, motivation och disciplinering är sådant som 

måste lyftas fram under utbildningen för varje student och speciellt för sådana som saknar 

detta.  

Ett förslag enligt mig skulle kunna vara att läraren i den flexibla utbildningen sätter upp ett 

korsschema där en student tar kontakt med en annan innan inlämningsuppgiften skall in för att 

stödja varandra dock med förutsättning att själva uppgiften skall vara individuellt bearbetad 

för var och en.  

  Lärarna är positivt inställda på den flexibla utbildningen och stödjer eleverna på flera olika 

sätt, men ibland kan risken för överbelastning uppstå vid inlämning vilket gör att tiden inte 

alltid räcker till för att hjälpa alla studenter. För att lösa detta så uppmanas andra studenter att 

hjälpa varandra för att komma runt den här typen av problematik. Men det är kanske inte 

alltid man har tillräckligt med tid som student att hjälpa andra studenter, därför bör fokus i 

lösningen ligga mellan läraren och den enskilda studenten. Där exempelvis läraren informerar 

vid kursstart om möjlighet till enskilda studieplaner kan upprättas vid behov. 

  Ett annat problem som har utkristalliserat sig i studenters uppfattningar är bland annat 

tillgång till litteratur.  
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Ibland så räcker det inte med den kurslitteratur som läraren har specificerat att man skall 

använda för att lösa de enskilda uppgifterna i utbildningen. Därför är det viktigt att tillgå 

andra källor, som exempelvis Internet.  

  Ökningen av mängden tillgänglig och relevant information att tillgå kan i sin tur bidra till att 

föreställningen om kurslitteraturens nödvändighet blir allt mindre legitim. En modifierad 

modell av Bo Dahlin som man skulle kunna arbeta efter enligt ovanstående förslag94: 
 

”  
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viktigt med en struktur utan även en fast grund att stå på, det vill säga stötpelare som håller 

uppe studenten för att denne inte ska få en distans bort från uppgifterna i utbildningen. 

  Ett förslag enligt mig som gör att studenten drivs framåt för att inte få en distans är att dela 

upp en uppgift i olika delar som man redovisar med jämna mellanrum. Detta gör att man får 

en stig att följa genom utbildningen för att komma fram till målet, vilket är att avsluta 

utbildning med ett positivt resultat. 

  Utifrån min erfarenhet så är motivation är en annan orsak till varför studenter hoppar av 

utbildningen, många känner att de saknar detta för att genomföra utbildningen fullt ut. En 

anknytning till det sociala umgänget kan göras här sålunda att det skulle vara annorlunda ifall 

man träffades i verkliga livet än på nätet. Som student i den flexibla utbildningen så är det 

viktigt att så långt som möjligt hitta möjligheter att komplettera med faktorer som är 

betydande för att man ska fullfölja utbildningen. Därför är det viktigt att utveckla metoder 

även för de lågmotiverade, Tengström menar i denna mening följande: 

 
”Att finna metoder att få med även de lågmotiverade i ett livslångt lärande ser jag som 

en av ’kunskapssamhällets’ verkliga nyckelfrågor.”95

 
En annan synvinkel enligt mig på detta är att motivation fungerar som mekanism för att 

komma framåt inom utbildning och användas senare i arbetslivet. Detta tror jag kan uppnås 

om läraren i utbildningen producerar och delar ut uppgifter som har en verklighetsförankring 

vilket i sin tur kan leda till att studenten inom utbildningen känner att denne kommer ge 

honom något värdefullt inför det eventuella framtidsyrket. 

Oftast kan det hända att under den flexibla utbildningen så brister kommunikationen mellan 

läraren och studenten. Detta tror jag kan leda till att studenten känner sig hjälplös och svårt att 

hantera uppgifter i utbildningen på egenhand. En lösning enligt mig kan vara att man tillsätter 

fler lärare inom den flexibla utbildningen när man ser att det behövs lärare för att bistå med 

den saknade hjälpen.  

  Dock så kan detta i sin tur kräva resurser, vilket innebär i form av pengar. Därför anser jag 

att man borde satsa mer resurser på denna form av utbildning för att den ska bli komplett i sin 

helhet. 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Tengström, Emin (1997), Lärarens roll i kunskapssamhället, s. 7 
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7.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Enligt diskussionen så framkommer det att flertal komponenter saknas i den flexibla 

utbildningen för att den ska uppnå en komplett helhet. Eftersom utbildning är föränderlig så är 

det ganska svårt att uttala sig om vad som anses vara komplett. För att det kan hela tiden 

finnas alternativa metoder som man kan tillgå för att effektivisera utbildningen. 

  Eftersom den flexibla utbildningen ökar risken för mindre socialt umgänge, så är det ytterst 

viktigt att känna en enhetlighet med kursens kamrater för att få ut så mycket som möjligt ut av 

kursen. Ett exempel skulle vara att utföra gruppuppgifter med utgångspunkt från det 

sociokulturella perspektivet.96

  Att ge klara strukturer för lärande är en annan fråga som borde diskuteras vidare, det finns 

tecken på ett behov av kompletteringar till det kursmaterial som existerar redan nu i den 

flexibla utbildningen. Att utnyttja den existerade informationskällan, WWW, är ganska 

viktigt, med förutsättning att man hittar relevant information till det man söker efter. I denna 

aspekt är det viktigt att dra maximal användning av källkritik för att bearbeta den information 

vi får in på sådant sätt att den kunskap som vi uppnår bli legitim.97

  Avslutningsvis kan man spekulera huruvida få resurser man använder just nu i den flexibla 

utbildningen skiljer sig markant från lärosäte till ett annat. Det är därför viktigt att man lyfter 

fram denna fråga för att gynna studenterna så långt som möjligt. 

  Jag anser att dra in på resurser för att hålla en balans inom den interna ekonomin på 

bekostnad av kvalitén på utbildningen som studenter får är helt och hållet oacceptabelt, vilket 

troligtvis flertalet av oss skulle vara överens om. 
 
7.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Jag anser att flexibel utbildning med hjälp av Internet kommer att växa allt mer inom en snar 

framtid. Enligt ett uttalande från Mats Ericson, generaldirektör på Nätuniversitetet, så menar 

han att om fem år så kommer 20-25 procent av all högre utbildning att vara relativt beroende 

av tid och rum.98

Därför är det viktigt att vi försöker uppnå så klara strukturer som möjligt för hur flexibel 

utbildning skall bedrivas samt alternativa metoder för personer som inte har möjlighet till 

högre utbildning på grund av avstånd och tid. 

                                                 
96 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, s. 18 
97 Leth, G. & Thurén, T. (2000), Källkritik för Internet, s. 12 
98 http://www.it.kth.se/artikel/486/008009/se 
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Förslag till ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur flexibel utbildning 

planeras och organiseras med särskild hänsyn till personer som har ett handikapp.    

  Syftet med uppsatsen skulle kunna vara att ta reda på vilket stöd som existerar för dessa 

individer samt vilka metoder som finns för att stödja detta. Frågeställningar som kan vara 

relevanta i denna mening är exempelvis: 
 
1) Hur planeras och organiseras flexibel utbildning med särskild hänsyn till handikappade 

individer? 

2) Vilket stöd får dessa individer av universitetet och lärarna i flexibel utbildning? 

3) Vilka fördelar och nackdelar uppstår med denna form av utbildning för dessa individer (i 

jämförelse med traditionell utbildning)? 
 
Ovanstående är endast ett förslag till inriktningen på ämnet som man kan tänkas undersöka, 

dock faller det naturligt att frågeställningarna och syftet kan modifieras efter eget samtycke 

men att fokuseringen i slutändan ligger på de handikappades situation när det gäller flexibel 

utbildning. 
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Bil A 
Missivbrev för studenter: 
 
 
Hejsan! 
 
Mitt namn är Montathar Faraon och skriver för närvarande min kandidatuppsats i pedagogik. 
Till denna så genomför jag en undersökning. Syftet med denna är att öka kunskapen och 
förståelsen för den flexibla utbildningen vid Umeå Universitet samt kringliggande frågor. 
Givetvis sker medverkan i undersökningen på frivillig basis och genom att du utför den så ger 
du därmed ditt samtycke. 
 
I undersökningen uppges ni att ange era namn. Detta kommer jag använda ifall det råder 
tvister om någon/några tolkningar i era svar, på så vis vet jag vem jag skall kontakta. Dock 
kommer era namn alltid att vara anonyma i uppsatsen samt för utomstående. De registreras i 
en databas som endast jag har tillgång till, därmed garanteras ni fullständig anonymitet. Ifall 
jag använder mig utav citat från era svar så kommer dessa anges med andra namn än ert! 
 
Undersökningen består av fyra frågor som är både av diskuterande och argumenterande natur. 
Själva utförandet tar någonstans mellan 15-30 minuter beroende på hur mycket man skriver. 
Självfallet går det att göra undersökningen vid ett senare tillfälle om det passar dig bättre. 
Dock måste detta ske senast måndag den 27 december för att den ska hinna analyseras.  
 
Adressen till undersökningen är: http://www.divinity.se/survey/student.php 
 
Har du några funderingar? Tveka inte att ta kontakt med mig via mail: 
mfadd02@student.vxu.se eller via Firstclass. 
 
Hälsningar, 
Montathar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



Bil B 
Missivbrev för lärare: 
 
 
Hejsan! 
 
Mitt namn är Montathar Faraon och skriver för närvarande min kandidatuppsats i pedagogik. 
Till denna så genomför jag en undersökning. Syftet med denna är att öka kunskapen och 
förståelsen för den flexibla utbildningen vid Umeå Universitet samt kringliggande frågor. 
Givetvis sker medverkan i undersökningen på frivillig basis och genom att du utför den så ger 
du därmed ditt samtycke. 
 
I undersökningen uppges ni att ange era namn. Detta kommer jag använda ifall det råder 
tvister om någon/några tolkningar i era svar, på så vis vet jag vem jag skall kontakta. Dock 
kommer era namn alltid att vara anonyma i uppsatsen samt för utomstående. De registreras i 
en databas som endast jag har tillgång till, därmed garanteras ni fullständig anonymitet. Ifall 
jag använder mig utav citat från era svar så kommer dessa anges med andra namn än era! 
 
Undersökningen består av fyra frågor som är både av diskuterande och argumenterande natur. 
Själva utförandet tar någonstans mellan 15-30 minuter beroende på hur mycket man skriver.  
Självfallet går det att göra undersökningen vid ett senare tillfälle om det passar dig bättre. 
Dock måste detta ske senast lördagen den 27 december för att den ska hinna analyseras. 
 
Adressen till undersökningen är: http://www.divinity.se/survey/teacher.php 
 
Har du några funderingar? Tveka inte att ta kontakt med mig via mail: 
mfadd02@student.vxu.se eller via Firstclass. 
 
Hälsningar, 
Montathar 
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Bil C 

Intervjufrågor för: Student 
 

Ange ditt namn: 

1. Gör en sammanfattning av dina erfarenheter av flexibel utbildning. (Hur har utbildningen 
genomförts, vilka problem har uppstått, eventuella hinder på vägen etc.) 

2. Hur tror du flexibel utbildning kan användas för att bidra till ökade kunskaper? Finns det 
för- och nackdelar? 

3. Vad är det som bidrar till att en flexibel utbildning blir framgångsrik? 

4. Vilka faktorer tror du kan ligga bakom att man som student hoppar av den flexibla  
utbildningen/kursen?  

5. Vilka positiva/negativa faktorer ser du med flexibel utbildning? Skriv en kort 
sammanfattning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 45



Bil D 

Intervjufrågor för: Lärare 
 

Ange ditt namn: 

1. Vad gör Du när du ser att en student är på väg att ge upp sina studier (flexibla 
kurs/utbildning)? 

2. På vilket sätt gynnar Du den enskilde studentens kunskapsutveckling som lärare i flexibel 
utbildning? 

3. Hur gynnar Du den sociala miljön i den flexibla utbildningen? 

4. Vilka positiva/negativa faktorer ser du med flexibel utbildning? Skriv en kort 
sammanfattning.  
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