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FÖRORD  
 
Distansutbildning har under flera decennier varit ett viktigt medel för att 
öka tillgängligheten till högre utbildning. I och med denna utbildnings-
form skapas förutsättningar att tillgodose en studerandegrupp som på 
grund av bostadsort inte tidigare haft möjlighet att studera. I samma 
riktning går det av stadsmakten uttalade kravet att lärosätena måste 
skapa en mer flexibel lärmiljö där icketraditionella studenter får det stöd 
de behöver, och här spelar informationsteknik och kommunikations-
teknik (IKT) en viktig roll. Stora förhoppningar har ställts på att denna 
teknik ska eliminera några av de problem som enligt tradition 
förknippats med distansutbildning vilket exempelvis kan handla om 
bristen på interaktion och därmed möjligheten att lära tillsammans. 
Tidigare forskningsresultat visar emellertid att interaktion, tekniken till 
trots, inte sker i någon större utsträckning i dagens distansutbildning 
(Wännman Toresson, 2002). Man kan naturligtvis fråga sig vad detta 
kan bero på men också hur man i utbildning på distans skapar goda 
förutsättningar för interaktion och lärande.  
 
För att ta reda på detta påbörjades våren 2002, med hjälp av medel från 
Vetenskapsrådet, Högskolan i Kalmar och Umeå universitet, ett forsk-
ningsprojekt som hade sin utgångspunkt i fem övergripande fråge-
ställningar:  
 

• I vilken utsträckning förekommer interaktion i 
distansutbildning?  

• På vilket sätt påverkar olika innehåll i interaktionen 
förutsättningar och stöd för lärandet? 

• Vilken roll spelar utformning och användande av teknisk 
plattform för att få till stånd ett interaktivt lärande på distans? 

• Vilken roll spelar organisation och utformning av kursinnehållet 
för att få till stånd ett interaktivt lärande? 

• Påverkas interaktion och lärande av deltagarnas 
könstillhörighet?  

 
I projektet studerades tre olika distanskurser, en programutbildning och 
två fristående kurser, samtliga inom ämnesområdet humaniora och 
samhällsvetenskap. Med hjälp av intervjuer, enkäter och loggböcker 
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samlades data in från 91 studenter och 7 lärare. Projektet har resulterat i 
fyra artiklar samt föreliggande rapport vilken, för att kunna fånga ovan-
stående frågeställningar, gör sitt avstamp i en studie om genom-
strömning i utbildning på distans.   
 
Vår förhoppning är att resultatet av detta arbete ska kunna utveckla 
utbildning på distans och ytterligare öppna vägar för såväl nya studenter 
som för lärande. Ett stort tack till de studenter och lärare som så 
tjänstvilligt ställde upp i vår undersökning. Utan er hade projektet 
omöjligt gått att genomföra. 
 
 
 
 
 
Kalmar och Umeå i april 2006  
 
Gunnel Wännman Toresson 
Berit Östlund 
Katarina Herrlin 
Elisabeth Frank 
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INTRODUKTION 
 
Utbudet av utbildning som ges på distans har ökat markant under det 
senaste årtiondet vilket inneburit att nya vägar öppnats för universitet 
och högskolor att möta studenter i princip utan begränsning vad gäller 
tid, rum, studietakt och metod. Utbildning som ges på distans är 
emellertid inte någon ny företeelse. Redan för drygt hundra år sedan 
startade Hermods sin första korrespondensskola vilket innebar att dörrar 
öppnades för en ny studerandegrupp att påbörja en utbildning. På 
liknande sätt kan dagens distansutbildningar bidra till att rekryteringen 
av studenter breddas och att utbildning även når grupper som inte 
tidigare studerat eller de som på grund av livssituation inte har 
möjlighet att flytta. Dock är trenden att genomströmningen, det vill säga 
studenter som registrerats på en kurs och som slutför densamma, i en 
jämförelse med campusstudier, är betydligt lägre i distansutbildningar 
(Högskoleverket, 2003; Eriksson, Hultén & Zettergren, 2000). Som 
lärare och kursansvariga i distansutbildning ställer vi oss frågan vad 
detta kan bero på och naturligtvis har vi utifrån vårt perspektiv en hel 
del funderingar kring såväl förhållningssätt som kursupplägg och 
innehåll. Vem studenten är och vilka tankar hon har kring vad som 
möjliggör och kringskär hennes förutsättningar att genomföra sina 
studier har vi trots att vi konstruerat och gått igenom många 
kursutvärderingar, det måste erkännas, aldrig närmare frågat efter. Det 
är emellertid något vi nu gör. Det övergripande syftet med denna studie 
är således att ur ett studerandeperspektiv belysa faktorer av betydelse 
för genomströmning i utbildning på distans.  
 

Rapportens disposition 
Föreliggande undersökning grundar sig på intervjuer med 39 studenter 
som hösten 2003 registrerades på en distanskurs inom utbildnings-
området humaniora och samhällsvetenskap. Studien har tre separata 
men ändå tangerande fokusar vilka belyser avhopp respektive 
fullföljande av studier på distans, samt vad som enligt studenter krävs 
för att distansutbildning ska bli framgångsrik.  
Rapporten som bygger på tre delstudier inleds med en redogörelse för 
framväxten av utbildning på distans samt samhällets förväntningar på 
denna utbildningsform. I denna del behandlas även tidigare forskning 
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kring avhopp och genomströmning. Därefter redovisas hur 
undersökningen genomförts samt överväganden i samband med 
metodval. Här definieras också för studien centrala begrepp. Sedan 
följer i tre separata delar redovisningen av delstudierna där den första 
belyser avbrott, den andra genomströmning medan den tredje studien 
fokuserar på vad som krävs av en distansstudent samt vad som 
kännetecknar en bra utbildning på distans. Därefter följer en 
sammanfattande diskussion som ur ett kritiskt samhällsperspektiv tar sin 
utgångspunkt i samtliga delstudier. Slutligen följer en avslutande 
reflektion samt tankar inför framtiden.   
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BAKGRUND 

En politisk intention – den öppna högskolan 
Som inledningsvis nämnts har det på senare år skett en markant ökning 
av utbildning som ges på distans. En förklaring till detta är sannolikt 
regeringspropositionen Den öppna högskolan (Utbildningsdeparte-
mentet, 2001).  Här betonas vikten av ett flexibelt lärande vilket är ett 
vedertaget om än inte entydigt begrepp. Enligt Nationellt centrum för 
flexibelt lärande (CLF) är det ett samlingsnamn för friare studieformer 
vilka präglas av flexibel kursstart, individuell studietakt, friare 
examinationsformer och geografisk obundenhet. I det flexibla lärandet 
ingår även stöd i lärandet som exempelvis multimedia samt att hänsyn 
tas till olika lärstilar (Centrum för flexibelt lärande, 2005).  
 
Utredningen som ligger till grund för propositionen ”förutser att 
distansutbildning med modern teknik kommer att få ökad betydelse 
både för de grupper som av olika anledningar inte har möjlighet att 
studera på annan ort och för att klara ett ökande vidare-
utbildningsbehov” (Utbildningsdepartementet, 2001, s 108). I propo-
sitionen presenteras åtgärder för att bredda rekryteringen till universitet 
och högskolor. Regeringen ger här sin syn på högskolans roll i ett 
livslångt lärande och gör bedömningen att nya distributionsformer som 
till exempel distansutbildning med hjälp av informationsteknik bidrar 
till såväl främjande av rekrytering som till möjligheterna för ett 
livslångt lärande. Lärosätena ska enligt utredningen skapa en mer 
flexibel lärmiljö där studenternas valmöjligheter måste förbättras även 
vid mindre lärosäten. Vidare sägs att icketraditionella studenter bör få 
det stöd de behöver, och resurserna måste användas på ett effektivare 
sätt, exempelvis genom att studenterna i en examen kan inkludera 
kurser från flera lärosäten. En målsättning som nämns är att människor 
ska kunna läsa kurser eller längre utbildningar när de passar dem själva 
och att en mångfald av kurser blir tillgängliga oavsett studenternas 
bostadsort. I sammanhanget påkallas behovet av en sammanhållande 
organisation, ett nätuniversitet, som möjliggör att studenter på ett enkelt 
sätt kan orientera sig bland lärosätenas olika distansutbud. Således 
bildades Sveriges Nätuniversitetet och sedan dess tillkomst år 2002 har 
det skett en avsevärd ökning av såväl distansbaserade kurser som antalet 
studenter som väljer att läsa på distans (Högskoleverket, 2004). Under 
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verksamhetsåret 2003/2004 studerade cirka 76 000 studenter 
utbildningar på distans vilket innebar att distansstudenterna utgjorde 
19,3 procent av det totala antalet studerande. Nätuniversitetet var under 
dessa år Sveriges sjunde största högskola.  
 
Jämsides med bildandet av Nätuniversitetet inrättades också en ny 
Myndighet för Sveriges nätuniversitet vars främsta roll är att stimulera 
till ytterligare utveckling samt att delge information om landets samlade 
distanskursutbud inom högskoleutbildningssektorn (Myringer & 
Wigforss, 2003). Denna organisation bör enligt ovan nämnda utredning 
skapa gynnsamma förutsättningar för såväl personer som vill ha en 
grundutbildning som personer som vill fortbilda sig exempelvis i form 
av en kompetenshöjande högskolekurs. På detta sätt underlättas 
möjligheterna till det livslånga lärandet. 
 

Det livslånga lärandet i en politisk retorik 
Det livslånga lärandet kan ses som en helhetssyn på utbildning och 
lärande, där lärandet sker såväl i flera olika miljöer som under 
individens hela liv. Det formella utbildningssystemet har i 
sammanhanget en viktig uppgift att fylla genom att sträva efter jämlik 
rekrytering och att bryta betydelsen av social bakgrund. ”Det livslånga 
lärandet är dock ingen särskild utbildning eller ett formellt system utan 
ett förhållningssätt och ett sätt på vilken individer använder 
utbildningsutbudet” (Utbildningsdepartementet, 2001, s 69). Individens 
lust, motivation och attityder till utbildning spelar en betydande roll i 
det livslånga lärandet och här ställs individens egna 
utbildningsönskningar och intressen i centrum, men samtidigt betonas 
arbetsmarknadens och näringslivets behov av kompetensutveckling 
(Skolverket, 1999). Sammantaget innebär detta att högskolan måste 
växla från att i hög grad ha varit utbudsstyrd till att vara behovsstyrd 
vilket medför att kursinnehåll, arbetsformer och distributionsformer 
förnyas (Utbildningsdepartementet, 2001). Här har utbildning på distans 
kommit att spela en central roll.  
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Ett livslångt lärande och det faktiska förhållandet 
Formen för distansutbildning kan se mycket olika ut men kännetecknas 
enligt Karlsudd (2001) av att lärare och studenter är skilda åt i tid och 
rum samt att tekniskt stöd används för såväl förmedlande av 
kursinnehåll som för kommunikation mellan lärare och studerande. 
Distansutbildning kan benämnas som webbaserad utbildning, där all 
kommunikation sker via webben, men också som E-learning (electronic 
learning) vilket är ett samlingsbegrepp för lärande som sker med hjälp 
av Internetteknik och som rymmer olika former av elektroniska 
hjälpmedel som underlättar studentens möjligheter att påverka studie-
takt och sättet att lära (a.a.). Ytterligare ett begrepp i sammanhanget är 
”närdistans” där oftast kommunalt ägda lärcentra i samverkan med 
universitet och högskolor utgör en central punkt för studenter som väljer 
att läsa på hemorten. Lärcentra kan erbjuda såväl lokaler och utrustning, 
som en god studiesocial miljö samt rådgivning och information gällande 
studierna (Hedestig, 2002). Vanligt här är att undervisningen sker i 
realtid via exempelvis videokonferens men att övrig kontakt med 
högskolan sker via asynkrona elektroniska medel. Med tanke på att 
lärare och studenter i distansutbildning sällan eller aldrig träffar 
varandra personligen krävs omfattande planering och förberedelser för 
att skapa en stimulerande lärandemiljö och undanröja eventuella hinder 
för studierna och här spelar inte minst upplägget av kursen en betydande 
roll (Wännman Toresson & Östlund, 2002).  
 
I förberedelserna vad gäller kurser på distans ingår planering av såväl 
utbildningens innehåll som dess organisation där hänsyn måste tas till 
hur olika tekniska hjälpmedel kan och skall användas. Ytterligare något 
som måste beaktas är hur stödet till kursdeltagarna ska ske (Wännman 
Toresson & Östlund, 2002). Ännu ett viktigt inslag i planeringen är 
utarbetandet av den studiehandledning som innehåller information kring 
utbildningen samt ger svar på frågor och problem som kan tänkas 
uppstå (Keegan, 1993). Av stor vikt i sammanhanget är också valet av 
den utbildningsplattform vilken utgör det virtuella klassrum där lärare 
och studenter ska interagera. Det svåra är emellertid inte enligt Ryan 
(2002) teknik utan här handlar det om hur kursinnehållet formuleras och 
kommuniceras. Detta måste enligt honom göras av en expert inom 
ämnesområdet i samarbete med en erfaren distansutbildare.   



 10

Interaktivt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
I det sociokulturella perspektivet är vid tillägnandet av kunskap 
samspelet mellan individ och grupp av betydelse liksom användandet av 
fysiska och intellektuella redskap, artefakter (Säljö, 2000). Ett viktigt 
intellektuellt redskap är språket. För att lärandesituationen ska bli så 
gynnsam som möjligt krävs att den lärande både har möjlighet att via 
språket ta del av andras erfarenheter och kunskaper och att själv 
använda språk till att konstruera egen kunskap (Carlgren, 1999). I vår 
kultur är det skrivna ordet ett annat viktigt redskap när det gäller att dela 
erfarenheter och nå kunskaper om världen. Skriften är central i IKT och 
kan ses som ett mediterande redskap. Säljö (2000) menar att skriften 
inte enbart bör uppfattas som ett kraftfullt redskap för kommunikation i 
begränsad mening. Genom skriften skapas nya kriterier för kunskap, 
nya sätt att tänka och resonera. Att läsa, producera och använda skrift 
kan ses som sociokulturella aktiviteter som innebär att man använder 
sig av praktiska och intellektuella tekniker i kommunikation med andra.  
 
Interaktion är ett samlingsbegrepp för de handlingar som utöver 
presentation och förmedling av stoff skapar förutsättningar och stöd för 
lärande. Dessa handlingar sker tillsammans med en eller flera aktörer 
och kan ha olika innehåll. Det kan handla om stöd för förståelsen och 
stöd i praktiska frågor som rör lärandet. Det har visat sig att det 
praktiska stödet är minst lika viktigt som det kognitiva för att en student 
ska nå framgång i sina studier (Lester, 1993). Interaktion innehåller 
också aktiviteter av emotionell karaktär. Hit hör möjligheterna att få 
stöd och uppmuntran både från lärare och medstudenter vilket även det 
kan få avgörande betydelse för studenters studieframgång (Holmberg, 
1998).  
 

Distansstudenten 
Distansutbildning där studierna kan ske på hemorten öppnar vägen för 
studenter som tidigare kanske inte haft möjlighet att studera. Många av 
dessa är eller har varit yrkesverksamma och flertalet har familj (Balke, 
2002; Edenholm, 2000; Kroksmark, Lindqvist & Nordänger, 2004). 
Tanken med distansutbildning är också att öka tillgängligheten för 
grupper som tidigare haft svårigheter att skaffa sig högre utbildning 
vilket bland annat gäller kvinnor i glesbygd (Utbildningsdepartementet, 
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2001). För att detta ska ske krävs emellertid att utbildningen anpassas 
till den enskilda studenten och de speciella förutsättningar som hon/han 
har vilket exempelvis kan handla om ekonomi, tid till förfogande, 
inställning till och erfarenheter av distansstudier samt studentens 
datortekniska kunnande. Av tradition har datorn och datortekniken allt 
sedan den introducerats ansetts tillhöra den manliga världen. Kvinnor 
har inte sett den som sin domän och har därför inte skaffat sig samma 
erfarenhet inom området (Carlson & Wright, 1993). I början av 1970-
talet när teknologin började användas i distansutbildning trodde man att 
den virtuella världen skulle sudda ut könsskillnader, men så blev inte 
fallet. På 1990-talet uppmärksammades ojämlikhet mellan könen 
gällande såväl inställning till och som handhavandet av datorer (Blum, 
1998; Shashaani, 1994). Kvinnor har mindre erfarenhet av att arbeta 
med datorer och de har också ett lägre självförtroende vad gäller 
datoranvändande vilket gör att de kommer till korta i studier på distans 
där datorn och IT-kommunikation utgör en central del i kursen (Blum, 
1998). Något som också observerades är att distansutbildning kan 
utgöra en kvinnofälla eftersom den möjliggör att kvinnor kombinerar 
studier med såväl obetalt hemarbete som med förvärvsarbete (Wännman 
Toresson, 2002). 
 
Även om tekniken öppnar upp för utbildning på distans så innebär detta 
inte att den för vissa studenter är oproblematisk. Användarvänlighet vad 
beträffar plattformen, datorovana och svårigheter med att få tillgång till 
datorer och program kan vara avgörande för hur studenterna klarar 
utbildningen och vilken genomströmning den får (Wännman Toresson, 
2002). 
 

Genomströmning och studieavbrott 
Genomströmning 
Distansutbildning svarade under 1999/2000 för 4,6 procent av det totala 
utbudet av högskolekurser men spridningen är stor beträffande vilka 
ämnesområden som ges (Forsberg, 2001). Genomströmningen i 
distansutbildning totalt över landet var 70 procent, vilket kan jämföras 
med campuskurser där motsvarande siffra var 84 procent, men även här 
skiljde det sig åt mellan ämnesområde. Inom lärarutbildningsområdet 
var genomströmningen högst med 86 procent. Motsvarande siffror för 
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vårdområdet var 85 procent och för samhällsvetenskap och humaniora 
65 procent. Naturvetenskap och teknik hade den lägsta 
genomströmningen med 60 respektive 56 procent. Studien visade att 
männen har sämre genomströmning än kvinnor samt att 
genomströmningen blev bättre med stigande ålder (a.a). 
 
Avbrott 
I utbildning på distans är i en jämförelse med campusförlagda 
utbildningar avbrotten vanligare vilket för lärosätena innebär uteblivna 
ekonomiska medel. Detta i sin tur medför ofta att kursekonomin 
försvagas vilket kan få negativa konsekvenser för kvalitén på kursen 
(Högskoleverket 2003). Även för studenten kan ett avbrott vara negativt 
inte minst med tanke på att hon som regel satsat både tid och pengar på 
att studera (Karlsudd, 2001). Studenter som påbörjar en utbildning har 
emellertid inte alltid intentionen att ta samtliga poäng vilket i synnerhet 
gäller fristående kurser. Det kan finnas flera orsaker till detta och för 
studenten behöver inte en oavslutad kurs innebära ett misslyckande 
(Högskoleverket 2003). Studenter som hoppat av från en kurs kan också 
återkomma vid ett senare tillfälle för att läsa vid Högskola/Universitet. 
För många studenter blir avbrottet således inte en permanent företeelse 
(McInnis C et al. 2000).  
 
Orsaker till avbrott 
Distansuniversitetet Open University i England har en halv miljon 
sökande per år. Av dessa är det ca 11 procent som inte registrerar sig till 
kursen/utbildningen. Orsaker till att studenter anmäler sig men sedan 
inte registrerar sig kan vara flera och Tresman (2001) pekar på några 
huvudsakliga anledningar. Här nämns kostnader förbundna med kursen 
samt problematiken kring om studenterna verkligen valt rätt kurs. 
Vidare framkommer att brist på tid och ändrade personliga för-
hållandena är något som orsakar att studenterna aldrig påbörjar eller 
lämnar utbildningen. Nero (2002) menar att de studenter som väljer att 
avbryta sina studier anger orsaker som tidsbrist men även en för stor 
sammanlagd arbetsbelastning samt att utbildningen krävde mer tid än 
vad som förväntats. Även engelsk kurslitteratur och studieovana bidrar 
enligt Nero till studieavbrott. Vad beträffar användarvänlighet 
nätplattform, datorovana och svårigheter med att få tillgång till datorer 
och program kan det vara av betydelse för huruvida en student väljer att 
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avbryta sina studier (Ryan, 2002). Vidare kan en bidragande orsak till 
avbrott vara att distansstudenten ofta arbetar utan kontakt med andra 
studenter (Gerrevall 1997).  
 
I en nyligen publicerad studie synliggör Westerberg och Mårald (2006) 
faktorer som gjort att studenter avbrutit respektive ämnar fullfölja sina 
studier. De vanligaste anledningarna till avbrott är tidsbrist, 
förvärvsarbete, andra studier, brist på motivation, kursens upplägg och 
innehåll samt bristande stöd från familj och vänner. Studien visar också 
på flera olika anledningar till att studenter tänker fullfölja sin kurs och 
här är det främst tanken om att kunna avsätta mer tid som är av 
betydelse. Detta är, enligt Westerberg och Mårald, inte förvånande 
eftersom tidsbrist uppges vara det starkaste skälet till att studenter 
avbryter sina studier. I studien framgår att hälften av dem som angett att 
mer tid är en faktor till att de fullföljer kursen också menar att 
studiemotivation samspelar med tidsfaktorn. Även stödet från familj och 
vänner är av betydelse för de studenter som har familj för att de ska 
kunna fullfölja kursen. När det gäller stöd från kursledning och lärare 
har endast en liten del av svaranden i denna studie angivit detta som 
skäl till att fullfölja sin kurs. 
 
Även Fernold-Melander (1994) visar på orsaker till att studenter inte 
fullföljer en påbörjad distansutbildning. Han hänför avhoppen till tre 
kategorier, nämligen personliga/logistiska faktorer som exempelvis 
handlar om svårigheter att få tiden att räcka till, brist på kognitiva 
resurser eller förändrade familjeförhållanden. Motivations/psykologiska 
faktorer vilket definieras som när studenten förlorar intresse eller 
motivation, eller att undervisningsmetoderna inte passar. Slutligen 
nämns också faktorer kopplade till undervisningen vilket kan röra sig 
om brister såväl vad gäller kursinnehåll som undervisande lärares 
respons.   
 
Anledningen till avbrott kan naturligtvis vara flera än så och Thorpe 
(1993) presenterar möjliga orsaker utifrån fem kategorier. Här handlar 
det om faktorer kopplade till kursen och dess innehåll, institutionella 
faktorer, faktorer kopplade till studentens egen lärmiljö, sättet att närma 
sig studierna samt motivationsfaktorer (tablå 1). 
 



 14

 
 
Att möjliggöra genomströmning 
Simpson (2004) uppmärksammar institutionernas roll när det gäller 
genomströmning. Han pekar på vikten av en god kommunikation 
mellan lärosäte och student och det åligger lärosätets ansvar att skapa 
och vidmakthålla en god kontakt. Ett exempel på detta kan vara 
feedback på inlämnade uppgifter. Ett annat kan vara att läraren fångar 
studenten redan innan hon/han hoppar av, tar reda på orsaker samt söker 
undanröja eventuella hinder så att studenten på så sätt kan fullfölja sin 
utbildning.  
 
Ytterligare åtgärder för fullföljande av studier är enligt Blum (1998) att 
beakta studenters lärstilar och exempelvis skapa alternativa studievägar 
där studenten är fri att välja graden av samverkan. Vidare betonar Blum 
gruppen som lärandekälla och att man i det gemensamma lärandet kan 
fördela arbetsuppgifter för att på så sätt göra en vinst så väl beträffande 
tid som lärande (Blum, 1998).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablå 1. Faktorer som kan leda till studieavbrott 
Kursfaktorer Institutionella 

faktorer 
Lärmiljö Sätt att närma 

sig studierna 
Motivations-
faktorer 

Svårighetsgrad 
Omfattning 
Innehållet 

Brister gällande: 
Handledning/stöd 
Administration 
Handledare/lärare

Oförutsedda 
händelser 
Bristande 
förutsättningar

Bristande 
självförtroende
Dålig 
studievana 

Måluppfyllelsen 
redan nådd 
Andra mål 
prioriteras 
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SYFTE OCH METOD 
 
Syftet med föreliggande studie är att, utifrån ett studerandeperspektiv, ta 
reda på vilka möjligheter och hinder som finns för genomströmning i 
utbildning på distans. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad studenter 
menar kännetecknar en bra distansutbildning och vad som krävs för att 
fullfölja en distansutbildning. Studien består av tre delstudier där den 
första fokuserar avbrott, den andra genomströmning medan den tredje 
och avslutande studien har fokus på vad som krävs av en distansstudent 
och vad som kännetecknar en bra utbildning på distans. Nedan 
presenteras de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. 
 
Delstudie 1 – Avbrott  

• Vad bidrar till att studenter inte påbörjar accepterad 
utbildningsplats? 

• Vad bidrar till att studenter avbryter sina studier?  
 

Delstudie 2 – Genomströmning  
• Vad bidrar till att studenter fullföljer sina studier?  
 

Delstudie 3 – Framgångsfaktorer 
• Vad krävs av en student som läser på distans?  
• Vad kännetecknar en bra utbildning på distans?  
 

 
Beskrivning av den studerade kursen 
För att söka svar på ovanstående frågor valde vi att studera en fristående 
kurs inom utbildningsområdet humaniora och samhällsvetenskap. 
Kursen startade hösten 2003 och innefattade 1-20 poäng fördelat på två 
terminer. Tillträdesvillkor var grundläggande behörighet för 
högskolestudier.  
 
Till de antagna studenterna skickades av kursledningen ett 
välkomstbrev med kort information om kursen samt en hänvisning till 
kursens studieplattform där en kursplan samt en studiehandledning 
innehållande presentation av hela kursen, dess innehåll och upplägg 
fanns att hämta. I brevet fanns även e-postadress och telefonnummer till 
kursansvarig vilken studenten uppmanades kontakta för att få eventuella 
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frågor besvarade. Studieplattformen innehöll olika typer av forum; 
privat forum – för enskilda samtal med läraren samt inlämnings-
uppgifter, lär känna varandra – för ”privata” diskussioner, chatt, diskus-
sionsforum samt ett öppet forum för diskussion kring kursrelaterade 
frågor. Här fanns också tillgång till kursmaterial i webformat, 
meddelanden och nyheter, inlämningsuppgifter och kunskapstester 
knutna till kursen.  
 
Kursen var helt webbaserad vilket innebar att det inte förekom några 
fysiska träffar och studenterna läste på egen hand in kurslitteratur. 
Någon undervisning i reell mening kring ett kursinnehåll förekom ej, 
och inte heller några föreläsningar. Skriftliga uppgifter, hemtentamina 
samt deltagande i diskussionsforum låg som grund för examination. 
Dialogen mellan kursens aktörer, det vill säga lärare och studenter, 
möjliggjordes dels via konferensforum och dels genom möten i realtid 
så kallade chattar. Kontakten med undervisande lärare kunde även ske 
med hjälp av e-post och telefon.  
 
Till kursens 30 platser fanns 175 förstahandssökande. Flera studenter 
valde att tacka nej till en tilldelad plats vilket innebar att det totalt i 
löpande antagning antogs 63 studenter, 46 kvinnor och 17 män. Av de 
29 studenter som slutligen registrerades på kursen och påbörjade 
utbildningen fullföljde knappt hälften, det vill säga 14 studenter, sina 
studier. Totalt kontaktades 39 studenter, 31 kvinnor och 8 män, och det 
är också dessa som utgör undersökningens informantgrupp (se tablå 2).  
 
       
Tablå 2. Antagna och/eller registrerade studenter 

Grupp 1 2A 2B 3 
Antal studenter som… … tackade ja 

men 
påbörjade 
aldrig kursen 
 

… registrerades 
på kursen men 
tog aldrig några 
poäng 

… tog 10 
poäng 

… tog 20 
poäng 

 26 kvinnor 
8 män 

 

7 kvinnor 
5 män 

2 kvinnor 
1 man 

11 kvinnor 
3 män 

     
Antal studenter i 
undersökningsgruppen 

14 kvinnor 
3 män 

5 kvinnor 
2 män 

1 kvinna 
1 man 

11 kvinnor 
2 män 
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Urval 
Den aktuella gruppen utgörs dels av studenter som sökte kursen, 
accepterade utbildningsplatsen men aldrig påbörjade utbildningen vilka 
vi i det kommande benämner Grupp 1, och dels av studenter som 
accepterade platsen, påbörjade studierna men valde att avbryta 
studierna. Dessa studenter ingår i Grupp 2. De studenter som fullföljde 
kursen, det vill säga tog alla 20 poäng, utgör Grupp 3. 
 
Grupp 1 
Den första gruppen består av 34 studenter. Tiden som fanns för 
intervjuförfarande medgav inte att samtliga av dessa studenter 
kontaktades. Därav följde att hälften, utifrån ett slumpmässigt urval, 
kontaktades. Således består antalet informanter som accepterade 
studieplatsen men aldrig nyttjade den av 17 studenter, 14 kvinnor och 3 
män.  
 
Grupp 2A och 2B 
När det gäller den andra gruppen, de studenter som accepterade platsen, 
påbörjade studierna men avbröt, valde vi att kontakta samtliga vilka var 
15 stycken. Några studenter gick inte att nå vilket berodde på att 
aktuella telefonnummer ej fanns eller att studenten trots upprepade 
försök ej svarade i telefon. Detta innebar att informantgruppen består av 
nio studenter, sju av dessa tog inte något poäng alls (5 kvinnor och två 
män) medan två av dessa, en man och en kvinna, avslutade de första tio 
poängen i kursen med godkänt resultat.  
 
Grupp 3 
Den tredje gruppen består av studenter som tog samtliga 20 kurspoäng. 
Totalt utgörs gruppen av 14 studenter, 11 kvinnor och 3 män. En 
person, en man, gick inte att nå var vid följer att informantgruppen 
består av 13 studenter.   
 
 
Informanternas bakgrund  
Medelåldern skiljer sig åt grupperna emellan. I gruppen som sökte men 
aldrig påbörjade sina studier var informanterna yngre och ungefär 
hälften var heltidsstuderande. I övriga grupper var flertalet studerande 
förvärvsarbetande.  
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Majoriteten av samtliga informanter hade innan kursens början 
erfarenhet från såväl distansutbildning som högre studier och i Grupp 3 
hade i stort sett alla mer än hundra högskolepoäng. När studenterna 
bedömde sin datorvana visade det sig att samliga i Grupp 2 och 3 sade 
sig ha stor erfarenhet av informationsteknik och arbete vid dator vilket 
inte i lika hög grad var fallet i Grupp 1. Här visade det sig nämligen att 
ungefär en fjärdedel bedömde sin datorvana som bristfällig.  
 
I stort sett samtliga studenter hade inom fem mils radie tillgång till ett 
lärosäte. Flertalet av dessa bodde i en universitets- eller högskolestad. 
(se tablå 3) 

 

Tablå 3. Informanternas bakgrund vid tiden då studien pågick 
Grupp 1 2A 2B 3 

Ålder: (17 studenter) (9 studenter) (13 studenter) 

20-29 11 5 7 

30-39 6 4 2 
40-49 0 0 4 

medelålder 28,2 30,3 31,8 
Sysselsättning:    

förvärvsarbetande 6 5 9 

heltidsstuderande 8 1 4 

föräldraledig 1 2 0 

sjukskriven 2 1 0 

Studiebakgrund:    

högskolestudier 15 8 13 

Utbildningserfarenhet:    

enstaka kurser 11 7 13 

program 7 3 8 

mer än 100 p 4 0 12 

distanserfarenhet 12 6 10 

Bedömt sin datavana som god: 13 9 13 

Bostadsort:    

i eller absolut närhet till lärosäte 8 5 8 

lärosäte inom 5 mils radie 8 2 5 

mer än 5 mil till lärosäte 1 2 0 
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Motiv till att söka kursen 
Motiven till att studera såg olika ut och här skiljer det sig inte åt 
grupperna emellan.  Några ville absolut studera på högskolan och vad 
spelade mindre roll. Andra ville komplettera tidigare studier medan 
ytterligare andra såg studierna som kompetensutveckling för det egna 
förvärvsarbetet. Några informanter i Grupp 1 kom inte ihåg att de sökt 
utbildningen, de hade sökt så många olika. Flertalet, jämnt fördelade 
mellan grupperna, sökte kursen för att det var en utbildning på distans 
och här var det praktiska skäl som fick avgöra, vilket exempelvis kunde 
gälla möjliggörande av studier i kombination med förvärvsarbete, andra 
studier och/eller familjeliv. 
 

Telefonintervju 
Undersökningen bygger på intervjuer vilka genomfördes under vintern 
2004/2005, det vill säga dryga halvåret efter det att kursen avslutades. I 
nyttjande av enkät i studier vad gäller genomströmning i högre 
utbildning har svarsfrekvensen visat sig vara låg (McInnis m fl. 2000) 
och således föll valet på telefonintervjuer. På detta sätt såg vi 
möjligheter i att få en hög svarsfrekvens samt möjligheten att i ett 
ostrukturerat samtal kunna vara mer följsamma gentemot studenterna. 
Härigenom tänkte vi oss kunna fånga fler infallsvinklar och få en 
bredare bild av studenternas tankar kring undersökningens 
frågeställningar.  
 
Intervjuerna genomfördes framförallt på kvällstid och varje intervju tog 
mellan 20 och 40 minuter i anspråk. Inledningsvis fick informanterna 
information om studiens syfte och de gavs möjlighet att ställa frågor till 
oss. Vår avsikt var att spela in intervjuerna på band men det visade sig 
att flertalet informanter ställde sig negativa till detta. Då så var fallet 
valde vi att genomföra intervjuerna med hjälp av en högtalartelefon där 
en av oss samtalade medan den andra antecknade. Detta förfaringssätt 
accepterades av informanterna och samtliga ställde sig villiga att 
medverka i studien. Avslutningsvis vid varje intervju frågade vi 
informanterna om vi fick återkomma om vi behövde hjälp med 
ytterligare information vilket var något som samtliga informanter visade 
sig vara positiva till. Så skedde också i några fall. Efter varje genomförd 
intervju skrev vi tillsammans rent anteckningarna. Här kan naturligtvis 
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finnas flera möjliga felkällor. Det bästa hade naturligtvis varit om 
informanterna medgivit bandinspelning eftersom vi då kunnat eliminera 
osäkerheten om huruvida vi verkligen uppfattade den exakta 
ordalydelsen eller inte.  
 
 
Bearbetning av data 
Som grund för kategoriseringen av insamlad data ligger dels den modell 
som Thorpe (1993) presenterade och dels de kategorier som Fernold-
Melander (1994) i sin undersökning redogjorde för. Hur analysramen i 
föreliggande studie växte fram presenteras i tablå 4.   
 

 
 
Begreppsdefinition 
Vi har valt att använda begreppen ”kurs” och ”utbildning” synonymt 
liksom också ”informant” synonymt med ”student”. Genomgående 
väljer vi också att använda pronomen ”hon” som får gälla för distans-
studenten.  
 
Genomströmning ser vi som ett samlingsbegrepp för fullföljd 
utbildning. Avbrott definieras utifrån studieregistret Ladok dels som 
tidiga avbrott, det vill säga att avbrottet sker inom tre veckor från 
kursstart och dels som sent avbrott vilket sker senare än tre veckor från 
kursstart.  I studien vidgas begreppet avbrott till att även gälla de 

Tablå 4. Analysram 
Thorpe 
(1993) 

Kursfaktorer Institutionella 
faktorer 

Lärmiljö Sätt att 
närma 
sig 
studierna 

Motivations-
faktorer 

      

Fernold-
Melander 
(1994) 

Undervisningsfaktorer Personliga / 
Logistiska faktorer 

Motivation / 
Psykologiska 
faktorer 

    
Föreliggande 
studie 
 

Kursrelaterade faktorer 
 

Studentrelaterade faktorer 
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studenter som tackat ja till en utbildningsplats men som aldrig påbörjat 
kursen.  
 
Några informanter gjorde jämförelser mellan den sökta kursen och 
andra utbildningar eller kurser de tidigare studerat. I sammanhanget 
nämndes också lärosäten och städer vid namn. I resultatredovisningen 
som följer benämns det lärosäte och den stad dit den studerade kursen 
var knuten till som X-lärosäte och X-stad. Andra lärosäten och städer 
benämns i studien som Annat-lärosäte och Annan-stad.   
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RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas resultaten från de tre delstudierna där den första 
fokuserar avbrott, den andra genomströmning medan den tredje och 
avslutande studien har fokus på vad som krävs av en distansstudent och 
vad som kännetecknar en bra utbildning på distans. Varje delstudie 
avslutas med en sammanfattning.  
 
Gemensamt för studierna är att studenterna när de angav skäl till avhopp 
respektive fullföljande av utbildningen var att de hänvisade till såväl 
kursrelaterade som till studentrelaterade faktorer. Genomgående är 
resultaten indelade under rubriker kopplade till dessa faktorer.  
 
 

DELSTUDIE 1 – Avbrott  
 
Syftet med föreliggande studie är att studera vad som bidrar till att 
studenter inte påbörjar accepterad utbildningsplats samt vad som bidrar 
till att studenter avbryter sina studier.  
 
Orsakerna till avbrott visade sig vara flera och ofta samverkande. Det 
handlar om faktorer som kan kopplas till kursen men också sådant som 
kan relateras till studenten. Utifrån dessa teman har olika kategorier 
kunnat urskiljas. Frågeställningar, teman och kategorier presenteras i 
tablå 5. 
 
Tablå 5. Frågeställningar, teman och kategorier 
Frågeställningar • Vad bidrar till att studenter inte påbörjar accepterad 

utbildningsplats? 
• Vad bidrar till att studenter avbryter sina studier? 

Teman Kursrelaterade faktorer Studentrelaterade faktorer 

Kategorier Kursinnehåll/ 
kursupplägg 

Interaktion Studie-
prioritering 

Tid Förmåga 
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Anledningar till att accepterad utbildning inte påbörjas 
 
Hälften av de 34 studenter som tackade ja till utbildningen men aldrig 
påbörjade intervjuades och det är således svar från 17 studenter (Grupp 
1) som ligger till grund för nedanstående resultatredovisning. Först 
redovisas faktorer kopplade till kursen och därefter följer en redovisning 
som främst kan kopplas till studenten.  
 
 
Kursrelaterade faktorer 
När det gäller faktorer kopplade till kursen handlar det främst om 
tveksamheter vad gäller kursinnehåll och kursupplägg men också om i 
vilken mån kursen medgav interaktion. 
 
Kursinnehåll och kursupplägg 
Flertalet av informanterna angav som skäl för att accepterad 
utbildningsplats inte nyttjades att andra studier prioriterades. Detta 
beslut togs efter det att man gjort jämförelser med andra utbildningar 
och studerat exempelvis litteraturlistor och kursinnehåll.  
 

Jag sökte flera distanskurser och kom in i Annan-stad /---/ Litteraturen där 
kändes mer aktuell. (Student 11) 

 
Ämnet lockade många sökande men en anledning till avhopp var enligt 
en student att ämnet faktiskt inte lämpar sig för en distansutbildning. 
 

… de som läser det här ämnet söker sig till människor, kanske nätet då inte är 
lika viktigt. (Student 13) 
 

Någon student menade också att ämnet i sig inbjuder till mellan-
mänskliga möten där samtalet bli av stor betydelse.  
 
Interaktion 
Studenterna var överlag måna om att möjlighet till interaktion gavs, och 
här kunde ett kursupplägg med avsaknad av fysiska träffar vara det som 
gjorde att man valde bort kursen. Tre fjärdedelar av informanterna 
angav som skäl för att inte påbörja studierna just avsaknad av fysiska 
träffar och flera av studenterna påpekade det viktiga i att interagera 
vilket distansstudier enligt dem inte medger på samma sätt som 
campusförlagd utbildning.  
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 I en kurs på campus är det lättare för mig att träffa studiekamrater och skriva 
tillsammans. (Student 7) 
 
… det ger mer för mig att träffa människor. (Student 1) 
 

Det fanns dock studenter som absolut inte ville ha några fysiska träffar. 
Någon student berättar om att hon vid kursstart uppfattade att man 
skulle behöva resa till X-stad och det ville hon inte, vilket också var 
anledningen till att hon valde bort utbildningen.  
 

 Trodde att kursen gick på helfart och innehöll fysiska träffar. Jag vill inte ha 
träffar! (Student 8) 

 
Personliga skäl tycktes vara främsta anledningen till att studenterna inte 
ville ha fysiska träffar och därmed kan sådana faktorer relateras till 
studenten.  
 
 
Studentrelaterade faktorer 
Samtliga informanter angav personliga skäl för att inte påbörja 
utbildningen. Här handlade det framförallt om ställningstaganden det 
vill säga studieprioritering för att inte påbörja studierna. Det kan röra 
sig om att inte få tiden att räcka till samt, som i något fall, känslan av att 
inte klara av studierna. I det senare fallet var det den egna förmågan 
som för tillfället kändes otillräcklig.    
 
Studieprioritering  
Någon student menade att andra studier kändes mer betydelsefulla och 
således prioriterades dessa.  
 

… jag hade till den terminen sökt hundra och om och när jag kom in så sållade 
jag bort. (Student 17) 

 
Tid 
Några av informanterna studerade redan och insåg att det skulle bli svårt 
att hitta utrymme för ytterligare studier.  
 

Jag var redan inne på marknadsföring och det kändes som att den där kursen var 
att ta sig vatten över huvudet. Det ordinarie programmet tog överhand.  
(Student 15) 
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Andra hade sökt kursen mer som en gardering, men när såväl andra 
studier som förvärvsarbete blev aktuellt så skrinlades planerna att gå 
denna kurs. 
 

 … på grund av andra, just då, mer lämpliga studier och så fick jag jobb. 
(Student 16) 

 
Att tiden inte räckte till berodde för några informanter inte främst på 
förvärvsarbete utan på svårigheten att kombinera studier med familjeliv.  
 

… det är enkelt att svara på, jag fick barn i augusti och jag orkade inte med. Det 
tog mer tid än jag trodde. (Student 4) 

 
Förmåga 
En student som saknade erfarenhet av universitetsutbildning valde i 
stället en campuskurs med motiveringen att hon inte visste om hon 
skulle klara av högskolestudier och att dessutom läsa på distans 
upplevdes som en alltför stor utmaning.  
 

Har inte gått på Högskola eller Universitet tidigare, det kändes säkrare att gå på 
hemmaplan. (Student 7) 

 
Några informanter hade för avsikt att kunna studera under en 
sjukskrivningsperiod men det var något som sedan kändes övermäktigt 
eftersom orken inte räckte till. 
  

 Jag var sjukskriven och jag orkade inte med några studier. (Student 1) 
 
 

Anledningar till att studenter avbryter sina studier 
 
Nio informanter (Grupp 2A och 2B) påbörjade men avbröt sina studier. 
Sju av dessa slutade utan att ha tagit något poäng och två studenter 
avslutade kursen efter att ha tagit 10 poäng. Orsakerna till avbrott kan, 
när man väl påbörjat en utbildning, vara många vilket dessa studenter 
vittnar om. Flera faktorer kan också samverka vilket visar sig i 
informanternas svar där ofta fler än en anledning anges som skäl för 
avbrottet. Dessa faktorer kan relateras till såväl kurs som till student.  
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Kursrelaterade faktorer 
Orsakerna till avbrott som var relaterade till kursen handlade om 
kursinnehåll och kursupplägg samt uppfattningen av i vilken 
utsträckning interaktion i form av stöd och hjälp gavs.  
 
Kursinnehåll och kursupplägg 
Kravnivån har i vissa fall inneburit avbrott i studierna och här är det 
innehållet som för några studenter har upplevts alltför svårt.  Flertalet 
studenter menade att studieformen med schemalagda tider var ett hinder 
och detta var således en bidragande orsak till studieavbrottet. 

 
 I X-stad var det fasta tider, ja i chatten och det fungerade inte för mig. Jag 
startade upp parallellt med kurser i Annan-stad och i X-stad, men jag valde 
sedan Annan-stad för det passade mig bättre. (Student 18) 
 

En annan informant ser tydlighet som en viktig del i hur kursen 
kommuniceras. Hon hade parallellt börjat läsa på ett annat lärosäte och  
valde den kursen eftersom det där fanns den styrning hon efterfrågade.  
 

 … kursen var luddigt kommunicerad. På distans har man inte tid med några 
otydligheter. På Annan-lärosätet var det däremot väldigt tydligt. Så jag läste 10 
poäng där. (Student 23) 
 

Några informanter menade att inledande problem med IT påverkade 
beslutet att avbryta studierna. Här menar studenterna att det är svårare 
att lösa det tekniska när man inte är på plats. Även om man får ny 
inloggning så är det inte säkert att det fungerar och detta upplevdes 
frustrerande. Flera studenter betonar att distansstudier är något man går 
parallellt med något annat och då måste tekniken fungera. 
 

… men ja det strulade i början, högskolans hemsida fungerade inte fullt ut och 
det kändes inte bra. (Student 21) 

 
Är man på plats så tycks det alltså som det är lättare att få hjälp och då 
kan det på ett eller annat sätt handla om samverkan och interagerande 
med andra.  
 
Interaktion 
Lärarens roll, på gott och ont, är något som lyfts fram. Flera studenter 
menar att läraren är viktig när det handlar om att ge stöd i praktiska 
frågor men också för att kunna förstå ett kursinnehåll. De menar vidare 
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att läraren ska vara synlig eftersom distans ofta innebär ensamstudier 
där man känner sig utlämnad till sig själv. Studenterna uppskattar när 
någon kan förklara, skapa nyfikenhet och en vilja hos studenten att 
fortsätta söka kunskap. Några studenter påtalar att de kanske hade 
lyckats i sina studier om läraren hade stöttat eller varit behjälplig på 
telefon eller via studieplattformen vilket de inte upplevde att hon gjorde.  
 

Det fanns visserligen en lärare i bakgrunden men det var för ensamt. Jag hade 
såklart kunnat gå vidare själv men det behövs någon som lyfter. (Student 20) 

 
Någon student upplevde att hon vare sig fick svar på sina frågor eller 
feedback vilket innebar att hon stod helt ensam när hon körde fast.    
 

Jag fixade inte tentorna. Det var samma fråga som jag inte klarade. Jag svarade 
flera gånger och kom till samma svar varje gång. (Student 22) 

 
En student kände sig direkt motarbetad av den examinerande läraren 
och valde därför att avbryta studierna. 
 

 … men, ja det var så petnoga med de där inlämningsuppgifterna. Det var 
töntigt. Det saknades några ord på tentan, småord, löjligt helt enkelt.  
(Student 24) 
 

Andra faktorer som orsakade avbrott är av mer personlig karaktär och 
således relaterade till studenten själv. 
 
 
Studentrelaterade faktorer 
När studenterna talar om studieavbrott kopplade till dem själva handlar 
det om studieprioritering, brist på tid samt förmåga.   
 
Studieprioritering  
Flera studenter hade valt att parallellt läsa flera kurser vilket inte visade 
sig bli helt enkelt. Ett motiv till avbrott var följaktligen att andra studier 
och förvärvsarbete prioriterades.   
 
 … så jag fortsatte med friskvård i stället och i kombination med heltidsarbete så 
 fick det räcka. (Student 20) 
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Tid 
Då det gäller faktorer av personlig karaktär utgör tid, eller brist på 
sådan, den dominerande orsaken till avbrott.  
 

 Jag hade helt enkelt inte tid. Jag håller på att starta upp en ny firma… 
(Student 24) 

 
De studenter som tog 10 poäng menade att en anledning till att de 
genomförde delar av kursen var att den var så bra, men till slut höll det 
inte i alla fall. Parallella jobb och andra studier tog mycket tid i anspråk.  
 

 Jag jobbade samtidigt så jag hann inte med. Kursen var annars verkligen 
jättebra. (Student 25) 

 
 … det var tufft att läsa 30 poäng. Parallellt så skulle jag skriva en C-uppsats 
 men jag tyckte kursen var bra! (Student 26) 
 
Förvärvsarbete och familj var även här sådant som angavs som skäl för 
att tiden inte räckte till för studierna.  
 

 … och sedan i kombination med jobb. Det var svårt. Svårt att hinna med. 
(Student 21) 
  
Barnen fick helt enkelt gå före. Jag väntade det tredje barnet. (Student 19) 

 
Några studenter hänvisade inte till tidsbrist utan här var det den egna 
förmågan som satte käppar i hjulet. 
 
Förmåga 
Ett fåtal studenter uppgav att enda anledningen till avbrott var att den 
fysiska och psykiska hälsan gjorde att de inte kunde fortsätta kursen 
Några studenter menade också att bristen på förkunskaper och då 
framför allt i engelska var en orsak till avbrott.  

  
Engelsk kurslitteratur var lite besvärligt. Faktatermerna är svåra, jag läser gärna 
skönlitteratur på engelska men inte facklitteratur. (Student 22) 
 

En av de studenter som tog 10 poäng konstaterar att hennes mål var nått 
och hon kände sig nöjd med att ha läst halva kursen och hade inte heller 
för avsikt att läsa de resterande 10 poängen. 
 

 Jag är nöjd med 10 p! (Student 25) 



 29

Sammanfattning 
Studien visar att det finns flera och ofta samvarierande faktorer som 
orsakar att studenter, trots goda intentioner, väljer att aldrig påbörja 
alternativt avbryta sina studier. I viss mån kan dessa faktorer kopplas till 
den egna personen men i stor utsträckning handlar det om faktorer 
kopplade till kursen.  
Ett genomgående motiv till avbrott handlar om upplevda svårigheter 
med att få ekvationen familjeliv, andra studier och heltidsarbete att gå 
ihop. Det handlar således om att tvingas göra prioriteringar vilket 
flertalet studenter sammanfattar i termer av bristen på tid. Att studierna 
aldrig påbörjades berodde i något fall på sjukdom medan otillräckliga 
kunskaper i engelska var ett skäl till avbrott för några av studenterna i 
gruppen som påbörjade sin utbildning.  
 
Knappt häften av studenterna prioriterade andra studier, och flertalet av 
de i gruppen som aldrig påbörjade utbildningen valde, efter att ha 
jämfört litteraturlistor, kursupplägg och innehåll, en kurs inom samma 
ämne men knuten till ett annat lärosäte. Här prioriterades i hög grad 
möjligheterna till interaktion, och avsaknaden av fysiska träffar i den 
aktuella kursen bidrog till att den valdes bort. En student hade däremot 
uppfattat att kursen skulle innehålla just fysiska träffar och valde därför 
bort den, något som skulle kunna härledas till att kursen inte var 
tillräckligt tydligt kommunicerad.  
 
Ytterligare faktorer kopplade till såväl kursens upplägg som dess 
innehåll nämnde de studenterna som valde att avbryta efter att ha 
påbörjat utbildningen. Några menade att osäkerheten huruvida tekniken 
skulle fungera var ett skäl till avhopp. Flera studenter ansåg att läraren 
har en viktig roll att fylla när det gäller distansstudier eftersom det för 
studenten ofta handlar om ett ensamarbete där ingen annan finns att 
fråga till råds. Som orsak till avbrott nämns en lärare som förhöll sig 
passiv, och som inte förmådde entusiasmera. Någon kände sig också 
hindrad av läraren som upplevdes alltför petnoga. Flera studenter 
pekade dessutom på bristande flexibilitet och kände sig hindrade av 
schemalagda aktiviteter. Ytterligare något som verkade hindrande var 
en otydlighet gällande kursupplägg och uppgifternas utformning. 
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DELSTUDIE 2 – Genomströmning  
 
Syftet med denna studie är att belysa faktorer som bidrar till att 
studenter fullföljer sina distansstudier. Resultatet i denna studie baseras 
på intervjuer med de 13 studenter som med godkänt resultat genomfört 
kursen (Grupp 3).  
 
Efter att ha studerat intervjuutskrifterna verkar det rimligt att anta att 
flera samverkande faktorer bidrog till att studenterna med godkända 
resultat avslutade kursen. Informanterna pekade också i flertalet fall på, 
som någon av dem uttryckte det, flera sådana framgångsfaktorer. Dessa 
kopplades i stor utsträckning till den egna personen men i någon mån 
nämndes även faktorer kopplade till kursen. Utifrån studiens 
frågeställning presenteras således resultaten där faktorer kopplade till 
kurs respektive student utgör de genomgående temana. Under varje 
tema har kategorier utkristalliserats. Studiens frågeställning, teman och 
kategorier presenteras i tablå 6. 
 
Tablå 6. Frågeställningar, teman och kategorier 
Frågeställning • Vad bidrar till att studenter fullföljer sina studier? 
Teman Kursrelaterade 

faktorer 
Studentrelaterade faktorer 

Kategorier Interaktion Motivation Tid Personlighetsdrag/ 
förmåga och erfarenhet 

 
 

Vad som bidrar till att studenter fullföljer sina studier 
 
Först presenteras faktorer kopplade till kurs och därefter följer en 
presentation av faktorer som kan kopplas samman med den enskilda 
studenten.  
 
 
Kursrelaterade faktorer 
I stort sett alla studenter valde distans som studieform därför att de då 
kunde disponera tiden som de ville, och detta var, menade flertalet, en 
faktor som gjorde att de också kunde slutföra sina studier. Några 
studenter valde i första hand kursen därför att ämnet intresserade dem. 
Vare sig dessa studenter eller andra kopplade emellertid samman själva 



 31

ämnet det vill säga kursinnehållet med att de nått framgång i studierna. 
Förutom att kursen gavs i distansform nämndes inte kursinnehåll och 
kursupplägg som grund för att studierna kunde genomföras, däremot 
påtalade flertalet faktorer som rör interaktion.  
 
Interaktion 
Läraren och mötet med henne spelade en viktig roll och den flexibilitet 
som läraren visade var en framgångsfaktor som påtalades.   
 
 Och så var det en förstående lärare som flyttade datum som passade mig 
 bättre. Och när det gällde chattarna som jag inte kunde vara med på så fick 
 jag andra uppgifter. Läraren spelade en viktig roll! (Student 30) 

 
Några studenter menade att det stöd och engagemang som 
kursledningen visade var av betydelse för att de fullföljde studierna. Att 
få snabba svar från kursledningen var exempelvis något som i samman-
hanget upplevdes som stödjande. 
  

 … bra stöd och hjälp från kursledningen. Hade man frågor kring något man inte 
förstod så var det snabbt svar. /---/ Exempelvis fråga om en hemtenta – vad det 
syftar på, har jag uppfattat rätt – då var det snabbt svar. (Student 37) 

 
Flera studenter tryckte på vikten av att lära tillsammans med andra, och 
att kursen säkert hade blivit mer givande om den innehållit fysiska 
träffar. Någon nämner emellertid att kursledningen i viss mån bidrog till 
interaktion. 
 

Jag kunde ställa en fråga och fick direkt ett svar, och jag kunde få det förklarat 
och få förklarat hur jag menade, det blev, kan man säga, interaktion med fröken. 
(Student 32) 
 

Att interaktion och stöd från andra är en framgångsfaktor i 
distansutbildning är något som flera informanter påtalar. Finner man 
inte stöd hos kursledningen så kan man finna det på annat sätt vilket 
också några studenter nämner. 
 

 Nej, jag hittade inte kursledningen, men jag och en annan tjej hittade varandra i 
en av de första chattarna. Hon ställde en fråga om det var någon som ville jobba 
samman under kursens gång. Men det var bara hon och jag som var intresserade 
av det. /---/ Vi stöttade varandra. (Student 36) 
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 Jag tror att något som bidrog till att vi blev klara var att vi hade varandra. 
(Student 27) 

 
I kursen förekom i realtid chattillfällen som också var obligatoriska, det 
fanns även ett diskussionsforum där studenterna kunde interagera. Trots 
att flertalet studenter påtalade vikten av interaktion var de genomgående 
negativa till såväl chatt som diskussionsforum. De menade att dessa 
forum vare sig bidrog till kommunikation eller lärande.  
 

Det är synd att säga att chatten fungerade. Det var fördröjningseffekter och 
därför var det svårt att kommunicera. (Student 28) 
 
Chatten var säkert till för att vi skulle diskutera, men det hade precis lika gärna 
gått att vi hade skrivit själva. (Student 29) 
 
Det fanns ett forum men det var ingen som använde det. Min erfarenhet är att 
diskussionsforum inte fungerar. (Student 28) 
 

Å andra sidan fanns det en student som menade att hon visst fått 
hjälp via diskussionsforum.  
 

…de svarade med både korta och långa inlägg på mina frågor i forumet, och 
med både ren fakta och deras egna tankar. Detta hjälpte mig att förstå mer. 
(Student 25) 

 
När det gällde IT nämnde några informanter de problem som de menade 
inledningsvis fanns i kursen vilket bland annat gällde inloggning och att 
hitta information. För flertalet blev detta emellertid inte något stort 
problem. En student som inledningsvis upplevde tekniken som 
problematisk fann såväl stöd som en lösning på detta. 
 

 Det var lite problem med datorn i början och med chatten. Men jag ringde 
webbansvarig. (Student 35) 

 
Studenternas erfarenheter av distansutbildning och teknik tycktes 
således vara faktorer som av den vana distansstudenten upplevdes 
underlätta studierna och härifrån är steget inte långt till faktorer 
relaterade till studenten. 
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Studentrelaterade faktorer 
När studenterna talade om sin egen insats och vad den hade inneburit 
för studierna talade de i termer av motivation, tid, personlighetsdrag, 
förmåga och erfarenhet.  
 
Motivation 
Flera studenter nämner att de valt att studera för att på så sätt plocka 
ihop högskolepoäng. En viktig faktor för att studierna sedan också 
fullföljdes handlade i mångt och mycket, och som någon uttrycket det, 
om ”motivation och drivkraft”. I sammanhanget nämns också viljan av 
att få ihop poäng till en examen. 
 

 Viljan, jag skulle bara läsa in en examen! Jag blev jätteglad när jag kom in och 
jag var mycket motiverad. (Student 29) 

 
Några var från början också intresserade av ämnet och viktigt här blev 
att kunna läsa vidare. 
 

 Jag kämpade hårt för jag behövde VG för att komma in på B-kursen.  
(Student 35) 

 
Tid 
Att kombinera studier med i många fall heltidsarbete och familj kan 
vara svårt och gemensamt för flertalet av informanterna var att de som 
framgångsfaktor pekade på att de på ett eller annat sätt, familj och 
arbete till trots, kunde finna och avsätta tid för sina studier.  
 

Jag kan hitta tiden att läsa och jag har mina strategier. Jag arbetar oregelbundet 
och jag sitter på förmiddagarna. Och när jag reser har jag böckerna med mig. 
För min del handlar det om att jag verkligen kan disponera min tid, att kunna 
avsätta en lördag eller söndag, och det kunde jag. (Student 29) 
 

Även om flertalet av informanterna förvärvsarbetade på heltid så fanns 
det några som var heltidsstudenter. Någon av dessa menade att en 
bidragande orsak till att just hon klarade studierna var att hon inte 
behövde splittra sin tid mellan arbete och studier. 
 

Andra jobbade samtidigt men det gjorde inte jag. Jag läste mina två kurser. 
Andra trodde kanske att det skulle gå att arbeta och läsa samtidigt men det blir 
säkert svårt. (Student 30) 
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Personlighetsdrag/förmåga/erfarenhet 
Flera studenter påtalade att det var mycket att läsa in på egen hand, och 
en framgångsfaktor som studenterna kopplar samman med den egna 
personen skulle man kunna kalla personlighetsdrag. Flera studenter 
uttryckte sig här i termer av självdisciplin. 
 

Det är svårt att plugga på distans, det måste till en viss typ av disciplin, och det 
har jag. (Student 38) 
 

Men också ansvarstagande bedöms ha haft stor betydelse för framgång i 
studierna. Att exempelvis ha för vana att alltid lämna in uppgifter i tid 
är något som i sammanhanget nämns. 

  
Ska man lämna in ett visst datum, ja då gör jag det. (Student 33) 

 
Karaktäristiskt för flera av informanterna är det som någon 
sammanfattningsvis kallade att vara ”duktig flicka” och det självklara i 
att göra klart det man en gång påbörjat.  

 
Vad som nog spelade roll för mig var såklart intresset, men också känslan av att 
man måste göra klart saker och ting som man påbörjat. (Student 34) 
 
Jag tycker inte om att lämna halvfärdiga grejer! (Student 36) 
 

Kurslitteraturen i den aktuella kursen gavs till stora delar på engelska 
och några studenter menade att goda kunskaper i just engelska bidrog 
till att just de, kanske i jämförelse med andra, klarade sina studier.  
  

 Engelskan var heller inga problem. Vissa begrepp var svåra att översätta för det 
finns inga svenska ord som stämmer. Så då fick man skriva dem på engelska. 
(Student 36) 

 
Tidigare erfarenhet från universitets- och högskolestudier det vill säga 
studievana var något som några av informanterna framhåller som en 
viktig framgångsfaktor. Flera studenter nämner också det positiva i att 
ha läst på distans tidigare och på så sätt ha, som någon sa, ”vanan inne”.  
 

Jag har läst ganska mycket. De senaste tre åren har jag läst på distans, ja ett 
program – systemvetare, och det har nog hjälpt mig en hel del. Den här kursen 
läste jag parallellt. (Student 28) 
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Samtliga studenter hade stor vana att arbeta vid datorer och flertalet 
hade också tidigare läst på distans. Flera studenter menade att detta i sig 
kanske inte var en framgångsfaktor men att det ändå säkert underlättade 
studierna och bidrog till att man var som någon sa ”på det från början”. 
På liknande sätt betraktades datorvanan och flera påpekade att 
distansstudier säkert kunde vara bekymmersamt för den som inte var 
datorvan. Detta var alltså inte något som gällde dem.  
 

  JAG är inte rädd för distans och tekniken är absolut inget problem. (Student 29) 
 

 Jag har en lång IT-utbildning så det blev egentligen aldrig något problem. 
 (Student 38) 
 
 
Sammanfattning 
Flera samverkande faktorer tycks ha bidragit till att studenterna kunnat 
slutföra kursen. Dessa kopplar studenterna i stor utsträckning till dem 
själva men i viss mån även till sådant som härrör till kursen. Samtliga 
informanter nämnde vissa svårigheter med att kunna kombinera 
studierna med arbete, andra studier och familjeliv, men gemensamt för 
dem alla är att de på ett eller annat sätt hittade och kunde avsätta tid för 
sina studier. Studenterna beskriver sig själva genomgående som 
självdisciplinerade, ansvarstagande och med en vilja av att slutföra det 
som en gång påbörjats, något som de också menade bidrog till att 
kursen kunde genomföras. Goda förkunskaper var också något som 
påtalades som förklaring till att studierna slutfördes och här nämndes 
främst goda kunskaper i engelska, datorvana samt att ha vanan inne vad 
gäller högre studier och då inte minst erfarenhet av tidigare studier på 
distans. Vidare var studenterna väl motiverade för att genomföra kursen 
och detta menade någon var också drivkraften till att framgång nåddes i 
studierna.  
 
Studenterna hade i stor utsträckning valt att studera på distans som ett 
led i att kunna disponera tiden och detta var också en faktor som gjorde 
att studierna också kunde slutföras. Flera studenter påtalar även att en 
framgångsfaktor var att de på olika sätt fann stöd för sitt lärande. 
Gemensamt här är den initiativförmåga studenterna i sammanhanget 
uppvisar. Detta kunde handla om att söka stöd och hjälp från en lärare, 
från webbansvarig eller medstudent. Ett annat slags stöd som några 
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studenter nämner är stöd för lärandet genom interaktion med andra 
vilket även det bidragit till att studierna kunnat genomföras. Även här 
nämns läraren och andra medstudenter som varande viktiga personer. 
Således tycks läraren spela en viktig roll för att studierna ska kunna 
genomföras. Här nämner några studenter att läraren varit flexibel och 
lätt att få kontakt med vilket i en förlängning även det bidragit till 
framgång i studierna.  
 
 

DELSTUDIE 3 – Framgångsfaktorer  
 
Syftet med föreliggande studie är att studera vad studenter menar 
kännetecknar en bra utbildning på distans samt vad de anser krävs av en 
student som läser på distans.  
 
När informanterna som ingick i delstudie 1 och 2 intervjuades så stod 
det så gott som omedelbart klart att det i båda dessa grupper fanns 
studenter som i hög grad hade erfarenhet av studier på distans. Utifrån 
projektets övergripande frågeställning gällande vilken roll organisation 
och utformning av kursinnehållet spelar för att få till stånd ett interaktivt 
lärande ställde vi därför frågor även kring detta. Härifrån var heller inte 
steget långt att ställa frågor kring vad som krävs av en student som med 
framgång ska studera på distans.  
 
Flertalet studenter, vare sig de avbrutit sina studier eller fullföljt kursen, 
har i intervjuerna delgivit tankar om vad som kännetecknar en bra 
distansutbildning. Som tidigare nämnts hade flera studenter erfarenhet 
från studier såväl på distans som på campus och detta bidrog sannolikt 
till att många, när de beskrev distansutbildning, jämförde med och gav 
exempel från tidigare genomförda utbildningar.  
 
Resultaten redovisas utifrån studiens frågeställningar där kursrelaterade 
och studentrelaterade faktorer utgör de genomgående temana. 
Frågeställningar, teman samt kategorier presenteras i tablå 7. 
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Tablå 7. Frågeställningar, teman och kategorier 
Frågeställningar • Vad kännetecknar en bra utbildning på distans? 

• Vad krävs av en student som läser på distans? 

Teman Kursrelaterade faktorer Studentrelaterade faktorer 
Kategorier Kursupplägg Interaktion Motivation Tid Förmåga 

 
 
Informanternas uppfattning av vad som kännetecknar en bra 
utbildning på distans 
 
När det gäller vad som kännetecknar en bra utbildning på distans är det 
inte någon student som berör ämnesinnehåll men däremot nämns 
faktorer som går att hänföra till kursupplägg samt interaktion.  
 
Kursrelaterade faktorer 
Kursupplägg 
En bärande del i en distansutbildning är den tekniska plattform som 
används. Detta forum fungerar ofta som ett klassrum för studenterna – 
det är här informationen ges, uppgifter läggs ut samt eventuella 
diskussioner förs. Flertalet studenter poängterar att forumet måste vara, 
som någon uttrycker det, pålitligt.  
 

Det är viktigt att det fungerar IT-mässigt, att det alltid fungerar, för det är lätt att 
man annars missar viktig information. Distansstudier är ju något man gör 
parallellt och då måste det bara fungera. (Student 21) 
 

Studenterna påtalar också vikten av att snabbt kunna bli förtrogen med 
kursplattformen. Viktigt är därför, menar de, en bra IT-introduktion och 
en enkel och överskådlig teknik. 
 

Det gäller att veta hur sidan fungerar och att kunna få en överblick. (Student 11) 
 
Faktorerna informanterna nämner hänger i hög grad samman med hur 
ansvarig lärare administrerar kursen vilket i mångt och mycket handlar 
om tydlighet. En bra utbildning på distans kännetecknas, enligt i stort 
sett samtliga informanter, av ordning och reda och en god struktur som 
också är lätt att förstå och följa. Meningen är, säger någon, att man ska 
kunna läsa på egen hand och där finns inget utrymme för otydligheter.  

 
Det krävs bra planering! Bra struktur! Diffusa faktorer hindrar! (Student 14) 
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I sammanhanget nämns information både inledningsvis i kursen och 
under kursens gång. Här betonas vikten av att studenterna verkligen har 
möjlighet att på ett enkelt sätt nå information och även här efterfrågades 
tydlighet.  

 
…informationen. Man måste utgå från TYDLIGHET! Viktigt med 
informationens struktur. Man får inte lämna något åt slumpen. Man måste vara 
tydlig, tydlig, tydlig. Du ställer höga krav på studenten som måste ta reda på 
informationen. (Student 28) 

 
Viktigt är, menar studenterna, att veta exakt vad man ska göra för att på 
så sätt kunna bedöma arbetsbördan. En tydlig information behövs också 
gällande vad som krävs för att bli godkänd på kursen.  
 

Det gäller att veta vad som krävs, och inlämningsdatum för uppgifter och 
omtentatillfälle. (Student 8) 

 
En ingrediens i ett bra kursupplägg och som flera studenter nämner är 
föreläsningar, och när de talar om detta så är det uteslutande föreläs-
ningar i realtid som avses. Föreläsningarna, menar de, kan tillföra 
mycket och de kan såväl fördjupa ett kursinnehåll,   
 

Ibland kan det vara svårt att bara förstå när man läser och då kan en föreläsning 
skingra dimmorna. (Student 12) 

 
som att komma igång och ge inspiration. 

 
Föreläsningar är bra, för det är som en kick att komma igång med tänkandet. 
(Student 20) 

 
Interaktion 
Någon student knyter an till en tidigare kurs där föreläsarna verkligen 
engagerat och bjudit in till diskussion. 
 

Föreläsningar är fascinerande då folk ställer frågor och en föreläsning kan få 
nya vändningar. (Student 10) 
  

Återkoppling från lärare är ett vanligt inslag i all utbildning, såväl på 
campus som i distans. Några informanter menar att respons egentligen 
inte har med utbildningsform att göra, men att det är en viktig faktor i 
en god utbildning. 
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Hur respons ges beror helt på läraren och kursen, har inget med distans att göra! 
(Student 16) 

 
Flertalet informanter anser att respons är en nödvändighet för att lyckas 
få till en bra utbildning på distans, och för att förtydliga detta ges 
exempel från tidigare kurser där responsen antingen helt uteblivit eller 
upplevts som otillräcklig. 
 

Många gånger kommer inte pappret tillbaka, endast en bedömning, ja bara ett 
betyg. (Student 10) 

 
Respons men även att med lätthet kunna nå kursledningen är något som 
också kännetecknar en bra utbildning, 
 

Det måste också finnas en handledare att få tag i. (Student 14) 
 
liksom att snabbt kunna nå läraren och exempelvis få svar på frågor som 
kan uppstå.  
 

Kursledningen förklarade bra och jag fick mycket hjälp, det flöt på bra trots att 
vi inte träffades. Man kunde ringa och få svar direkt. (Student 26) 

 
Flera studenter nämner att det inte enbart räcker med att kunna kontakta 
läraren via forum eller e-post, utan från många fanns en önskan att få 
prata ”på riktigt” med läraren och då exempelvis via telefon. Även här 
ges ett exempel och då från en tidigare genomförd kurs där det skulle 
finnas möjlighet till telefonkontakt vilket dock inte fungerade. 
 

… på Annan-universitetet fanns inte handledaren tillgänglig. Ibland svarade 
hon helt enkelt inte fast hon skulle vara där. Har man knepiga och många 
frågor, ja då fungerar inte mailen. (Student 15) 

 
Som framgår av citaten så spelar lärare i en utbildning på distans en 
central och viktig roll. Här ställs distanskurser mot campuskurser och en 
student konstaterar att 
  

… det krävs mer av lärare att ha distansutbildning. De måste verkligen gå in i 
uppgiften för att försäkra sig om hur man egentligen menar. (Student 36) 

 
Det tycks, menar en student, som om vissa lärare inte alls har något 
ansvar för att studenten ska kunna bli färdig med sina studier. Det skulle 
behövas någon, menar hon ”som puffar på eller ligger i för att man ska 
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bli färdig”. Här antar studenten i fråga att det inte finns tid för sådan 
uppföljning i distansutbildning.  
 
Vidare påtalar flertalet studenter vikten av ett forum där aktiviteten är 
stor, och även här görs jämförelser med tidigare studier. 
 

I de andra kurserna jag gått så fanns det ett forum där det var stor aktivitet. Där 
kunde man ställa frågor och diskutera med övriga i kursen. Och det underlättade 
studierna. (Student 33) 
 
… stöta och blöta ihop för att hålla engagemanget igång. (Student 10) 
 

Ett forum för diskussion är så kallade chattar där studenterna i realtid 
skriftledes kan kommunicera. Flera studenter betonar att i en bra 
distansutbildning ska det finnas en variation kommunikationsmöjlig-
heter och här kan en fungerande chatt i viss mån finnas som stöd för 
lärandet. 
 

Chat, en liten hjälp men bör inte vara huvuddelen. (Student 16) 
 
Flera studenter gör jämförelser mellan olika kurser och hur chattarna 
där har fungerat. En genomgående uppfattning är att chattarna som regel 
inte givit så mycket, men en student ser en möjlighet som gör att det 
skulle kunna bli bättre.  

 
Dela chatten i mindre grupper. Då blir det färre inlägg och mer diskussion. 
(Student 25) 
 

Möjligheterna att lära tillsammans, är något som studenterna således ser 
som en viktig ingrediens i en bra utbildning på distans. Flertalet 
studenter kopplar samman interaktion och lärande och menar att lärande 
kommer till stånd just i mötet med andra.  

 
Det gäller att fundera – ta till sig – omvärdera. Och det gör man inte ensam. 
Man behöver andra att diskutera med. (Student 31) 
 
Jag kände mig ensam, ämnet ger så otroligt mycket mer när man kan prata och 
diskutera. (Student 3) 

 
Många studenter efterfrågar således möjligheten till interaktion och för 
att förklara görs jämförelse mellan distans och campusförlagd 
utbildning. Genomgående menar de att utbildning på distans inte alls i 
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samma utsträckning medger interaktion. En orsak till att interaktionen 
blir lidande är att det känns osäkert att utbyta tankar med någon som 
man inte känner eller har träffat. Ytterligare något som försvårar 
interaktion på nätet är att man inte ser varandra.  
 

Fysiska möten, kroppsspråk, mimik är jätteviktigt. (Student 10) 
 
Åtminstone vill man kunna se vilka som finns på samma arena. /---/ Det var 
dåligt på kursen på X-universitetet för man såg aldrig läraren eller 
klasskompisarna. Man vill i alla fall se läraren. (Student 33) 
 

Några studenter gör ånyo en jämförelse med campusstudier och menar 
att känslan av att finnas i ett sammanhang och att ha en tillhörighet i 
distansutbildning inte alls blir lika påtaglig och i sammanhanget påtalas 
vikten av att någon gång träffas fysiskt.  

 
När man träffas så bli det tydligt att man läser. (Student 38) 

 
Fysiska träffar är emellertid något som studenterna tycks vara kluvna 
till. Å ena sidan är det praktiskt att slippa långa resor och tider att passa, 
men å andra sidan främjar fysiska träffar såväl lärandet som kunskap-
stillägnandet. En givande distansutbildning kännetecknas därför enligt 
flera informanter av att interaktion möjliggörs och här ses just de 
fysiska träffarna som en viktig ingrediens.  
 

… men inlärningsmässigt önskar jag träffar det vill säga fysiska 
diskussionsforum. Men inte bara diskutera utan också viktigt med kontakten 
med andra; att få stå till svars för sina åsikter. (Student 15) 

 
Alla informanter ser emellertid inte fysiska träffar som en viktig faktor i 
en bra distansutbildning utan betonar att den absolut inte ska innehålla 
några fysiska träffar. Som motiv för detta anges bland annat friheten att 
kunna lägga upp och planera kursen på egen hand.  

 
Jag vill läsa mer på distans!!! Det är smidigt, jag uppskattar friheten.  
(Student 36) 

 
Ytterligare en aspekt av att inte ha fysiska träffar är av ekonomisk 
karaktär. 
 

Jag vill inte ha träffar! Kostnad för resor slipper jag. (Student 8) 
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Studenterna tycks genomgående ha en ambivalent hållning till fysiska 
träffar. Å ena sidan ser man till att rent praktiskt kunna genomföra 
kursen och å andra sidan ser man till lärandet. Någon student får 
sammanfatta detta när hon beskriver en tidigare kurs. 
 

… jag ville absolut inte att det skulle vara några fysiska träffar. Detta var av 
rent praktiska skäl. Rent praktiskt var det skönt, men för att lära än mer hade det 
behövts träffar. Nu kunde man bara resonera med sig själv och det hade behövts 
ett utbyte med några andra. (Student 36) 

 
När informanterna beskriver vad som är karakteristiskt för en bra 
utbildning på distans kopplar de i flera fall samman detta med 
funderingar kring vad som krävs av en distansstudent.   
 
 
Studentrelaterade faktorer 
När informanterna talar om vad som krävs av en distansstudent så görs 
även här automatiskt kopplingar och jämförelser till att studera på 
campus. De menar att studier på distans i mångt och mycket är mer 
krävande än campusstudier och att detta ställer extra stora krav på 
studenten.  
 

 Distansstudier är tuffare än vanliga studier. Du kan exempelvis inte tentaplugga 
på vanligt vis. Där kan du sitta och ägna ett par dagar innan att tentaplugga för 
G. Här måste man vara med hela tiden. (Student 39) 

 
Motivation 
Viktigt menar informanterna är att veta varför man läser och att man är 
motiverad. 
  

 Man måste fråga sig varför man vill läsa, man måste ha motivationen.  
(Student 29) 
 

Till stor del handlar det också, enligt informanterna, om att man som 
distansstudent måste ha en hel del egen drivkraft. En distansstudent 
måste vara mer aktiv och en anledning till avhopp, menar flera 
studenter, kan vara att det krävs att man tar mer initiativ själv. När man 
studerar på distans går det inte att bara följa med andra.  
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Tid 
Några av informanterna anser att det också handlar om inställningen till 
studierna, om att kunna prioritera dessa och att verkligen avsätta den tid 
som krävs. I sammanhanget nämns vikten av att ha strategier för detta 
vilket exempelvis kan handla om att schemalägga tid för att på så sätt få 
struktur på arbetsliv, familjeliv och studier.  

 
 … jag tar fram mina böcker så snart barnen gått till skolan. Det här är en viktig 
stund för mig och senare på dan eller framåt kvällen skulle jag varken orka eller 
ha tid. (Student 29) 

 
Frihet med att studera på distans upplevs av flera studenter som positivt. 
Det är en frihet att få lägga upp studierna som man vill och kanske 
parallellt läsa en annan kurs eller arbeta.  

 
Jag har läst 140 p på distans. Jag läser 75 procent och arbetar heltid. Det är 
extra viktigt för mig att kunna lägga upp studierna så att de passar mig. (Student 
39) 
 

Att planera sin egen tid upplevs som en frihet men samtidigt måste 
man, menar någon, verkligen veta vad man ger sig in på. (Student 29) 
 

Man tror nog att det går att läsa på distans parallellt med att arbeta. Det handlar 
om inställning. Man kanske inte vill göra avkall på någonting annat. Man måste 
ha möjlighet att läsa, att avsätta tid. (Student 29) 
 

Detta ställer krav på studentens förmåga att kunna prioritera och här 
talas också om vikten av att vara disciplinerad.  
 
Personlighetsdrag/förmåga/erfarenhet  
Informanterna talar också i termer av olika personlighetsdrag och de 
förmågor som behövs för att kunna studera på distans. Här nämns 
självdisciplin, förmåga att arbeta självständigt, ansvarstagande, 
initiativförmåga, studievana, god skrivförmåga samt att man är aktiv. 
Kraven på en distansstudent är således enligt informanterna höga. Det 
gäller att inte komma efter och det krävs en stor portion självdisciplin. 
Studenter jämför återigen med campusstudier och menar att man där 
stöttar varandra, hejar på och tar tag i uppgifterna tillsammans, medan 
det i distansstudier upplevs svårare att som någon sa ”ta tag i det och 
komma igen”. En student menar också att man i en distansutbildning är 
helt ensam och därför måste kunna förlita sig bara på sig själv.  
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Har man inte disciplin att utföra studierna och halkar man efter så fungerar det 
inte. Studierna bygger på att du sätter dig ner och gör vad du ska. (Student 39) 

 
 Den stora skillnaden är att interaktionen inte finns på samma sätt. Det krävs 
också disciplin på ett helt annat sätt. På campus blir man peppad av att plugga 
när andra pluggar. På distans ser man inte det. Kontrollen sker på 
inlämningsuppgifter men det blir var och ens ensak. (Student 39) 

 
Vikten av att arbeta självständigt men också att kunna ta egna initiativ 
går igen i mycket av det informanterna delger.  
 

Det krävs att man läser litteraturen. I vanlig undervisning kan man få ut mycket 
av föreläsningarna. I distans får man vara aktiv själv. (Student 36) 

 
Även vad gäller arbetsbörda görs av flera studenter jämförelser med 
campus och även här kopplas detta samman med vikten av att kunna 
arbeta självständigt och att inse att det är man själv som måste ta ansvar 
för sina studier.  
  

Det är mer jobb att läsa på distans. Jag tror att man måste förstå hur mycket 
jobb som ligger bakom. På campus kan man fuska sig till resultat. Men på 
distans kan du inte förlita dig på någon annan. (Student 37) 

 
När det gäller tankarna om det egna ansvaret och fusk går studenternas 
tankar isär. Att fuska eller inte är ett annat slags ansvar och här är det en 
etisk aspekt som lyfts. Här handlar det om relationen till läraren och 
citatet nedan syftar på distansutbildning.  
 

Studenterna blir lätt lata eftersom läraren inte kan kontrollera. Skyldigheten 
gentemot lärare och medstudenter känns inte. Jag hade till exempel inte känt 
mig lika skyldig om jag hämtat hem svaren från nätet eftersom jag inte känner 
läraren. (Student 22) 

 
Flera studenter talar också om vikten av att kunna uttrycka sig och då 
framför allt i skrift och i detta sammanhang görs åter jämförelser med 
att studera på campus. 
 

 De som har studievana och de som klarar av att skriva klarar distansstudier 
väldigt bra. Du måste också vara verbal och kunna uttrycka dig. Andra får det 
tufft! (Student 39) 

 
 Är man inte van att skriva, och börjar komma efter – på distans. Ja då är man 
efter. /---/ Men på distans blir det för svårt att ta tag i det igen. (Student 28) 
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Sammanfattning 
För att studier på distans ska bli framgångsrika krävs det mycket såväl 
av utbildningen som av studenten. En viktig förutsättning för att 
studierna ska lyckas är enligt studenterna att tekniken runt studierna 
fungerar och att den är lättillgänglig och överblickbar. När det gäller 
faktorer kopplade till kursen handlar det i stor utsträckning om hur 
kursen administreras vilket i sin tur kräver mycket av kursledning och 
undervisande lärare. Studenterna framhåller vikten av struktur och en 
tydlighet vilket gäller såväl allmän information som mer specifik vilket 
exempelvis kan handla om vad som krävs för att bli godkänd vid 
examination. En distanslärare ska förutom att upprätta en överskådlig 
kurs också vara en god inspiratör. Dessutom ska hon vara lätt att nå och 
ge snabb och utförlig respons. Föreläsningar är också något som anges 
som betydelsefullt och viktigt här är att dessa sker i realtid så att man 
kan interagera med läraren. Interaktion är något som flera studenter 
framhåller som betydelsefullt för såväl lärandet som för att känna 
gemenskap och därför betonas att det också måste finnas möjligheter att 
interagera. Här nämns chattar som en möjlig väg men här understryks 
också att inte för många studenter samtidigt ska vara med. När det gäller 
interaktion nämner också studenterna ett behov av fysiska träffar men 
runt sådana råder delade meningar. Å ena sidan främjar fysiska träffar 
gruppgemenskapen, att man har ett ansikte på vilka som finns i kursen 
och inte minst att man lär sig mer tillsammans med andra. Å andra sidan 
är det mer praktisk att inte behöva träffas fysiskt eftersom man då 
slipper dyra resor och kan lägga upp studierna helt utifrån egna villkor.   
 
En framgångsrik distansstudent kännetecknas av att vara ansvarstagande 
och ha en stor portion självdisciplin. Hon måste kunna prioritera sina 
studier och hon måste kunna avsätta tid och förvalta tiden väl. Vidare 
måste hon kunna förlita sig bara på sig själv och hon måste kunna arbeta 
självständigt, ta egna initiativ, ha en inre drivkraft och verkligen vara 
motiverad för sina studier. Hon måste dessutom vara alert hela tiden och 
en fördel är också om hon har studievana, behärskar IT, är verbal och 
har en god förmåga att uttrycka sig i skrift.  
 
 



 46

DISKUSSION – DEN MOTSÄGELSEFULLA 
DISTANSUTBILDNINGEN 
 
När vi jämför resultaten från vår studie med tidigare studier av 
distansutbildning så känns mycket igen. Detta till trots har nya tankar 
väckts, och som en följd av detta har även nya frågor tonat fram. I 
denna avslutande diskussion vill vi framförallt lyfta fram och 
problematisera de resultat vi upplever som nya och oväntade. Vad som 
slår oss är de paradoxer som tycks finnas i och runt utbildning på 
distans. Vad är exempelvis studieavbrott, och vad innebär egentligen 
den öppna högskolan och det flexibla lärandet? Andra tankar handlar 
om interaktion i distansutbildning samt i vilken omfattning fysiska 
träffar hör hemma i denna form för utbildning. I följande avsnitt vill vi 
lyfta fram dessa, som vi uppfattar, tankeväckande paradoxer. 
 
Paradoxen studieavbrott 
En fråga som studien väcker är vad som egentligen är att betrakta som 
ett avbrott. Tidigare undersökningar visar att avbrott inte alltid är en 
permanent företeelse eftersom studierna mycket väl kan återupptas vid 
ett senare tillfälle (McInnis et al, 2000). I likhet med detta fanns det 
även i vår studie en student som avbröt sina studier och som hade för 
avsikt att återuppta dessa vid ett senare tillfälle. Att lämna en 
utbildningsplats behöver inte heller betyda att det är studierna som 
överges utan snarare att en kurs får stå tillbaks för en annan, vilket i hög 
grad kan anses gälla i vår studie. Här vittnar flera studenter som aldrig 
påbörjade utbildningen att de i ett inledande skede sökt flera kurser, 
men valde en annan mer attraktiv som också genomfördes. En slutsats 
man kan dra av detta är att det mellan olika lärosäten råder konkurrens 
om studenterna vilket den erfarne studenten, som det i många fall 
handlade om, inte tycks vara sena att beakta när kursupplägg och 
litteraturlistor granskades. Ett liknande problem är när en student 
kommer in på flera parallella kurser, tackar ja till samtliga men 
egentligen bara har för avsikt att fullfölja en av dessa. Vid ett stort antal 
sökanden till varje utbildningsplats får detta som följd att andra, som 
också sökt de aktuella kurserna, inte kommer in. Vid ett eventuellt 
reservintag kanske den senare antagna studenten inte längre har 
möjlighet att tacka ja till en plats. Reservantagning görs dessutom som 
regel inte heller mer än i några omgångar, vilket kan innebära att 
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kursens platser inte nyttjas fullt ut. Förutom dessa problem tar adminis-
trationen runt reservantagningar mycket tid i anspråk vilket kostar tid 
och inte bara drabbar administrativ personal utan även exempelvis 
kursledning. Att det står fritt att välja mellan olika kurser kan ur ett 
studerandeperspektiv verka fördelaktigt men frågan är vad det innebär i 
en förlängning. Ett problem som drabbar såväl student som lärosäte är 
om budgeterad ersättning för studieprestation uteblir, vilket i en framtid 
kan drabba kurser och kvaliteten på dessa. Som en följd av detta skulle 
man också kunna säga att även studenten drabbas.  
 
Något man i sammanhanget också kan fundera över, i tider när 
högskolornas utbildningsplatser är begränsade, är vilka konsekvenser en 
utbyggnad av distansutbildningen får för kurser förlagda på campus, 
och i vad mån detta påverkar rekryteringen när det gäller studenter som 
föredrar denna form av utbildning. Är det kanske så att den studieovana 
studenten föredrar en mer traditionell utbildningsform, vilket denna 
studie indikerar, här blir drabbad? 
 
Paradoxen den öppna högskolan 
Intentionen med den öppna högskolan är att den ska öka möjligheterna 
för grupper som inte har möjlighet att studera på annan ort men också 
för de grupper som av andra orsaker haft svårt att skaffa sig en högre 
utbildning (Utbildningsdepartementet, 2001). Kurser som ämnes- och 
nivåmässigt motsvarar den kurs som studien fokuserar, gavs som 
campusutbildning vid flertalet svenska lärosäten, och även som 
distansutbildning fanns den knuten till flera orter. Således fanns för 
studenter flera möjligheter, inte minst på hemorten, att söka en liknande 
kurs. I studien framgår att många informanter bodde i högskole- eller 
universitetsstad och att flertalet inom fem mils radie hade tillgång till 
campus. Detta skulle kunnat ha medfört att studenterna, om de 
föredragit detta, i stort sett skulle ha kunnat studera på hemmaplan och 
således inte av avståndmässiga skäl behövt nyttja en distansutbildning. 
 
Flertalet studenter påtalade att de hade stor studievana och nästan 
samtliga hade innan kursens början erfarenhet från högre studier. I stort 
sett alla som fullföljde sin utbildning hade 100 högskolepoäng eller mer, 
många hade också examen från programutbildningar vilket framförallt 
gällde de studenter som fullföljde kursen. Flertalet studenter hade också 
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tidigare erfarenhet från distansutbildning. Något som bidrog till att 
studierna kunde fullföljas var enligt studenterna just studievanan men 
också goda kunskaper i engelska. Vissa studenter som valde att avbryta 
sina studier hade det omvända förhållandet nämligen bristande 
kunskaper i engelska vilket bidrog till att studierna avbröts. Naturligtvis 
kan man inte dra några större slutsatser utifrån en fallstudie som detta är 
frågan om. Ändock väcks frågan, om utbildning på distans verkligen 
gynnar de individer som har svårt att skaffa sig en högre utbildning, 
eller om de över huvud taget blir aktuella för en utbildningsplats om det 
exempelvis är poängförtur som gäller vid antagning.   
 
Det livslånga och livsvida lärandet är inte en speciell utbildningsform 
utan mer ett sätt att förhålla sig till utbildning (Utbildningsdeparte-
mentet, 2001), och här måste såväl studentens eget utbildningsbehov 
som arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling beaktas 
(Skolverket, 1999). Studenternas motiv till att studera såg också olika 
ut, och här tycktes inte ämnet spela en allt för väsentlig roll. Några 
studenter ville absolut läsa och här talades det också om att vilja 
”plocka poäng”. Andra ville komplettera tidigare studier medan 
ytterligare andra såg studierna som kompetensutveckling för det egna 
förvärvsarbetet. Inte någon uttalade att arbetsgivaren initierat eller 
stöttat utbildningen och endast en student påtalade att avsikten med 
utbildningen var att öka möjligheten att byta arbete.  
 
Det skilde 30 år mellan den yngsta och den äldsta studenten i studien. 
Härpå följer att familje- och studerandesituationen också skiljde sig rätt 
väsentligt åt. Några var heltidsstuderande medan andra kände sig 
tvingade att sätta studierna i andra eller tredje hand. Gemensamt för 
dem alla var att de på ett eller annat sätt uttryckte att den tid som kunde 
avsättas för studierna var något som de på ett eller annat sätt var 
tvungna att förhålla sig till. De som avbröt sina studier anförde i stor 
utsträckning att tiden inte räckte, till skillnad från de studenter som 
genomförde utbildningen. På ett eller annat sätt fann just dessa 
studenter, trots arbete och familj, tid för sin utbildning. Frågan är om det 
är möjligt att organisationen av en utbildning är så flexibel att den 
medger att alla studenter, oavsett om utbildningen sker i realtid eller 
inte och oberoende av tidsfaktorn, kan fullfölja sina studier.  
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Flexibilitetens paradox 
Flexibelt lärande är inget entydigt begrepp men det kan ändå sägas 
handla om individers möjligheter att studera i en mer obunden 
utbildningsform (Centrum för flexibelt lärande, 2005). En arena för 
sådana studier kan distansutbildningen vara. Den huvudsakliga 
sysselsättningen hos de informanter som i vår studie tog poäng var 
förvärvsarbete medan informanterna i den grupp som sökte men aldrig 
påbörjade sina studier främst studerade på heltid. Möjligheten att kunna 
kombinera distansstudier med familj och förvärvsarbete kan emellertid 
enligt Wännman Toresson (2002) utgöra en kvinnofälla, och några av 
de studenter som fullföljde studierna uppgav också att det kunde vara 
svårt att få tiden att räcka till för familj, heltidsarbete och studier. 
Familjesituationen kan också innebära att påbörjade studier inte fullföljs 
och att så var fallet, och att det uteslutande gällde kvinnor, framgick 
också i vår studie. Skulle en mer flexibel utbildning kunna underlätta 
för denna studerandegrupp utan att också utgöra en kvinnofälla?  
 
I det flexibla lärandet är det studentens lärande som sätts i fokus, och 
tanken är att hon oberoende av tid, plats, innehåll, och metod själv ska 
kunna planera sitt lärande i en studietakt hon själv bestämmer. I en 
förlängning krävs att även organisationen runt utbildningen är flexibel, 
något som tycks vara lättare sagt än gjort eftersom hänsyn måste tas till 
exempelvis ett specifikt kursinnehåll, resurser i form av lärarkompetens 
och den tid som finns till förfogande för att kunna genomföra 
utbildningen. Kursstarten i den utbildning vi studerade skedde på 
traditionellt sätt det vill säga efter det att reserver kallats in. Tider för 
examinationer och obligatoriska chattar var fastslagna i förväg vilket 
var något studenterna uppskattade eftersom de tryckte på vikten av att 
redan från början veta vad som gäller. Så långt ingen större flexibilitet.  
 
Vad individuell studietakt är kan diskuteras eftersom det i stort sett, 
vare sig det finns fastställda inlämningstider för uppgifter eller inte, är 
upp till studenten när hon väljer att bli klar med sina examinationer och 
i förlängningen så också med sina studier. Även i kurser av traditionellt 
snitt ges exempelvis flera tillfällen för omtentamen vilket medför att 
studenterna i princip själva kan välja studietakt.  
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I chattarna var det tänkt att studenterna, utifrån några av läraren 
påbjudna frågeställningar, skulle diskutera det aktuella kursinnehållet. 
De i förväg schemalagda och obligatoriska kurstillfällena som 
exempelvis chattar upplevdes emellertid som ett hinder vilket också 
bidrog till att påbörjade studier avbröts. Å andra sidan gick det att utebli 
från dessa aktiviteter och ändå bli godkänd vilket medförde att några 
studenter kunde genomföra sin utbildning. Här tycktes således 
flexibilitet råda, eller inte. 
 
En ingrediens i en bra distansutbildning är enligt studenterna 
schemalagda föreläsningar vilka kan ge inspiration och fungera 
klargörande. Här betonas att dessa ska vara i realtid eftersom 
studenterna då har möjlighet att ställa frågor. Även chatt skulle, i alla 
fall i någon mån, enligt studenterna kunna bidra till lärande. Som vi 
tolkar det förespråkar studenterna i dessa sammanhang fasta kurstider 
med en minskad flexibilitet som följd. Om vi kopplar tillbaks till 
individuell studietakt så är i sammanhanget en berättigad fråga att ställa 
vilket innehåll chattarna ska ha. Ska man diskutera något som kanske 
för tillfället berör ett fåtal studenter, eller ska man diskutera mer 
generellt hållna frågor? Och i så fall, vilken betydelse får dessa val för 
lärandet?  Eller skulle en lösning för att möjliggöra interaktion i alla fall 
vad gäller chatt kunna vara att, som studenterna föreslog, ha parallella 
chattar och då med separata innehåll?  
 
Sammantaget torde resonemanget ovan innebära att campuskurser av 
mer traditionellt snitt inte med automatik kan transponeras till en 
distanskurs och därigenom få den att framstå som flexibel. Därtill 
behövs fler hänsynstaganden göras och något som i sammanhanget kan 
te sig problematiskt är interaktion.  
 
Paradoxen interaktion på distans 
Det samspel och de handlingar som skapar förutsättningar för, och 
stödjer lärande och utveckling mellan den studerande och hennes 
omgivning benämns interaktion (Holmberg, 1998). Här kan det handla 
om stöd för förståelse men också, och inte minst viktigt, stöd av mer 
praktisk natur (Lester, 1993). I studien framgår att flera studenter 
kopplar samman interaktion och lärande, och genomgående menar de 
att lärandet sker i möte med andra. När studenterna talade om 
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interaktion handlade det såväl om diskussioner med andra som mer 
handfast hjälp när man exempelvis kört fast i ett kursmoment. Några 
studenter påtalade också att det stöd de fick från läraren låg bakom att 
de kunde genomföra sina studier. Här kunde det exempelvis handla om 
att räta ut frågetecken om ett innehåll eller en examinationsfråga, eller 
få hjälp när tekniken krånglade. Avgörande för studieframgång kan 
också vara kommunikation av emotionell karaktär. Här kan det röra sig 
om uppmuntran såväl från medstudenter som av lärare (Holmberg, 
1998). Några studenter i vår studie upplevde att läraren inte var något 
stöd, men just dessa studenter fann och stöttade varandra utbildningen 
igenom.  
 
Något som ansågs viktigt var att snabbt och lätt kunna komma i kontakt 
med läraren, men det räcker inte att kunna ta kontakt asynkront 
eftersom detta, enligt studenterna, inte på samma sätt som vid ett 
synkront möte medger att kommunicera ett kursinnehåll eller få svar på 
frågor av mer komplicerad karaktär. Något som också framkom var att i 
en bra distansutbildning är lärarens återkoppling viktig. Men att 
exempelvis endast få meddelande om ett betyg är inte tillfredställande, 
utan man vill gärna veta hur läraren resonerat vid bedömningen samt att 
få bekräftelse på om ”man är rätt ute”.  Ytterligare något som framgår är 
en önskan om en lärare som uppmuntrar så att kursen därigenom kan 
slutföras.  
 
I kursen fanns en intention om ett samlärande där de tidigare nämnda 
obligatoriska chattarna och det öppna diskussionsforumet skulle fungera 
som plattform. Flertalet studenter påtalade emellertid att dessa forum 
inte alls bidrog till detta. Diskussionsforumet användes sparsamt och 
chattarna hade, enligt studenterna, lika gärna kunnat ha ersatts med eget 
skrivande. Diskussionsforum kan emellertid fungera som ett bra stöd för 
lärandet, menade studenterna, men då krävs att där pågår en stor 
aktivitet som exempelvis diskussion kring frågor som studenterna själva 
formulerar. Däremot fanns en större tveksamhet kring chattar. Ett 
förslag på hur dessa kanske ändå skulle kunna fungera är, som tidigare 
nämnts, om chattandet sker i mindre grupper.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att i en jämförelse med campusförlagd 
utbildning menade studenterna att utbildning på distans inte alls på 
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samma sätt medger interaktion vilket också framgått i ovanstående 
avsnitt. Ytterligare något som upplevs negativt är dels att man 
egentligen inte vet vem man utbyter tankar med, och dels att man inte 
ser varandra eftersom exempelvis kroppsspråket inte framgår. Rent 
inlärningsmässigt finns därför ett önskemål om fysiska 
diskussionsforum där man inte bara kan diskutera utan också få 
argumentera för sina ställningstaganden.  
 
Det fysiska mötets paradox 
Något som i stor utsträckning fällde avgörandet vid det inledande valet 
av kurs var huruvida det fanns möjlighet att träffas fysiskt eller inte, och 
även när det gäller själva genomförandet tycktes detta vara väsentligt. 
Flera studenter föredrog att kunna träffa sina studiekamrater och 
därigenom även kunna studera tillsammans, och det var också en 
anledning till att kursen aldrig påbörjades. Känslan av att vara helt 
ensam i sina studier, att inte ha någon att fråga till råds, bolla sina tankar 
mot eller någon som inspirerade var också ett skäl som studenterna 
angav för att avbryta sin utbildning. Även tidigare studier indikerar att 
en bidragande orsak till att distansstudenter lämnar sina studier, ofta är 
bristen på kontakt med andra studenter (Gerrevall, 1997). Att inte heller 
ha någon på plats att fråga till råds när problem med tekniken uppstår, 
upplevdes också som negativt vilket i sin tur skapade en osäkerhet som 
gjorde att studenter valde att avbryta sina studier. Något som framhölls 
som viktigt är känslan av att finnas i ett sammanhang, att känna 
tillhörighet med en grupp och som en del i detta framförs även vikten av 
att ha träffats ”på riktigt”. Ska man se till lärandet så framförs även här 
att personliga träffar i hög grad bidrar till ett detta. Å andra sidan 
innebär fysiska träffar en bundenhet och kostnader förknippade med 
resor till ett lärosäte vilket upplevs negativt. En student som uppfattade 
att den aktuella kursen innehöll fysiska träffar, valde att inte acceptera 
en utbildningsplats eftersom hon absolut inte ville träffa andra 
studenter. 
 
Det är en komplex bild som tonar fram när vi summerar intrycken från 
studien. Det tycks inte vara helt okomplicerat att vara distansstudent, 
och det tycks inte heller vara helt enkelt att driva utbildning på distans. 
Många faktorer ramar in, styr och begränsar såväl studentens som 
lärosätets handlingsutrymme. Frånsett detta så väcks frågan om det i 
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distansstudier, i jämförelse med campusstudier, är lättare att ta poäng. I 
samband med fokusering på fusk är detta också en fråga som på senare 
tid diskuterats (Jokela & Karlsudd, 2005). Vår erfarenhet gör gällande 
att studenter, innan de påbörjar en distansutbildning, också tror att så är 
fallet vilket kanske skulle kunna förklara den mytbildning som vi 
upplever finns kring detta. 
 
Inte bara paradoxer, utan också en myt 
Plagierande av texter är något som blivit alltmer vanligt på landets 
universitet och högskolor (Björkman, 2005), och i sammanhanget kan 
man naturligtvis fundera över om detta är något som i större omfattning 
förekommer i distansutbildning eftersom man här, som någon student 
uttrycker det, inte känner att man har en personlig relation till 
exempelvis en lärare och därmed känner ett mindre ansvar gentemot 
utbildningen. Enligt Jokela och Karlsudd (2005) är det emellertid endast 
en mindre andel studenter som anser att det i distansutbildning 
föreligger en större risk för fusk medan däremot var fjärde lärare 
indikerar att risken för fusk vid denna form för utbildning är större. 
Något som ibland också framförs är att det skulle vara enklare att ”glida 
igenom” en distansutbildning, men detta var något som flera av 
studenterna i vår studie tillbakavisade. I en jämförelse med studier på 
campus så menar de att distansstudier är betydligt mer krävande. Som 
skäl för detta angavs bland annat att man tvingas ta ett större eget ansvar 
samt att man inte kan åka snålskjuts på andra. Några menade också att 
det krävs större disciplin, och om man blir efter i distansutbildning så är 
det svårt att ta igen eftersom man oftast saknar dragkraft och 
uppmuntran från andra.  
 

 

Slutord – Ett slut och en början  
Denna studie indikerar flera paradoxer på temat distansutbildning och 
utbildning på distans är ett mångbottnat fenomen vilket också titeln 
”När och fjärran” antyder. När och fjärran kan handla såväl om tid som 
också rum – när studierna ska ske och var de ska genomföras. 
Distansutbildning kan te sig nära och tillgänglig för den som har de 
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redskap i form av förmåga och kunnande som krävs men den kan också 
te sig fjärran för dem som inte besitter detta.   
 
Vi upplever egentligen, vilket måste erkännas, att studien resulterat i 
betydligt fler frågor än svar, vilket också kan vara en paradox. I en 
förlängning innebär det att en fortsatt studie skulle kunna ta vid där den 
här tar slut. Intressant vore således att gräva vidare, och djupare, kring i 
vilken mån 
 

• det är utbildningsekonomiskt fördelaktigt att bjuda kurser på 
distans. 

• man genom distansutbildning når nya grupper studenter. 
• det är flexibelt att studera på distans. 
• studenter föredrar att mötas på nätet. 
• det är enkelt att läsa på nätet. 
• det är lätt att ”glida igenom” en distansutbildning. 

 
En annan stor och viktig fråga är om det över huvud taget är möjligt att, 
som enligt den öppna högskolans intention, möjliggöra för alla, oavsett 
förutsättningar som exempelvis studievana och familjesituation, att 
studera. Och i så fall hur ska denna utbildning, i denna den bästa av 
världar, se ut? 
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