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Sammanfattning 
 
Behovet av utbildning växer för det vi sammantaget kallar ”informationssamhället” och dess 
nya ekonomiska strukturer. För att klara av en väntad massutbildning, där allt fler skall 
utbildas inom oförändrade eller krympande ekonomiska ramar, har distansutbildningens olika 
former lyfts fram som en möjlighet. 
 
Genom en ökad satsning på distansutbildning så kommer också de problem som finns inom 
området att aktualiseras och ges ökade resurser för att hanteras på ett adekvat sätt. Avsikten 
med denna uppsats är att studera problemet som finns med avhopp från distanskurser. 
 
En fallstudie har gjorts vid Luleå tekniska universitet, där det undersökts varför studenter 
hoppar av från distanskurser samt undersökts metoder för att motverka avhopp.  
 
Resultatet visar att avhoppsorsakerna till stor del är och har varit kända en längre tid och att 
metoder för att motverka enskilda avhoppsorsaker existerar men att ett helhetsgrepp över både 
organisation och den specifika distanskursen behövs för att ha goda förutsättningar att 
motverka avhopp från distanskurser. 
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Abstract 
 
The need for education is growing to what we call the information society and its economic 
structure. To manage an expected mass education, where more people will be educated in 
unchanged or less economic limits, the different parts of distance education have shown to be 
a possibility. As a growing number of people prefer distance education the problems in the 
area will be topical and get more resources to be handled in a correct way.  
  
The intention with this composition is to study the problems with drop-out from distance 
courses. A case study has been done at Luleå Technical University to examine why students 
abandon prematurely from distance courses and to find countermeasures to prevent students 
from dropping out. 
 
The result show that reasons for drop-out are known and have been known for a long time. 
The studied countermeasures may improve the possibility to prevent dropping out from 
distance courses. However, to achieve a good result it is necessary to consider the specific 
distance course and the surrounding organization. 
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1 Inledning 
 
Här berättas om varför det valda forskningsområdet är intressant men även om vem som har 
anledning att vara intresserad. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Distansutbildning DU är just nu intressant därför att världen i dagarna påstås lämna den 
industrialiserade tidsåldern för att vandra in i kunskapsåldern. Den nya eran ställer nya krav 
på jordens befolkning i form av aktuell kunskap, vilket gett upphov till begreppet: livslångt 
lärande. Det är numera inte tillräckligt att som ung skaffa sig en utbildning för att sedan 
använda sina kunskaper genom hela arbetslivet till pensioneringen, kunskaperna måste 
ständigt förnyas för att individen och i förlängningen näringslivet skall kunna konkurrera på 
en snabbt föränderlig global marknad (EU-Kommisionen 2000).  
 
Intresset för livslångt lärande manifesteras på EU nivå och visar sig på statlig nivå genom 
bland annat statens ekonomiska engagemang i utbyggnaden av bredband och på senare tid 
även i inrättandet av myndigheten för Sveriges nätuniversitet. DU skall med ny tekniks hjälp 
erbjuda möjligheter att studera oberoende av tid och rum, exempelvis för dem som vill förnya 
sina kunskaper utan att lämna sitt förvärvsarbete (Distansutbildningskommittén 1998:84) 
 
Det är möjligt att se många fördelar och möjligheter med DU som utbildningsform men där 
finns också problem. Ett gammalt men fortfarande aktuellt problem är att studenter hoppar av 
från kurserna i förtid, de påbörjar studierna men fullföljer inte hela kursen. Hans-Olof 
Forsberg visar i sin statistiska undersökning Distansutbildning 1999-2000 problemets 
aktualitet genom att påvisa skillnaden i genomströmning mellan den traditionella 
klassrumsundervisningen och distansutbildningen (Forsberg 2001) 
 

1.2 Diskussion 
 
Enligt Distansutbildningskommitén kan de kriterier som allmänt används för att definiera DU 
sammanfattas i följande punkter: 
 

• Lärare och studerande är skilda åt i tid och/eller rum vid undervisning och studier. 
• Lärandet bygger i stor omfattning på individuella studier. 
• Studiegrupper kan organiseras av studerande och/eller av utbildningsorganisationen. 
• En utbildningsorganisation ansvarar för planering och utformning av utbildningen 

samt tillhandahåller studerandeservice. 
• Läromedel utformade i text, ljud och bildmedier utvecklas av 

utbildningsorganisationen. 
• Tvåvägskommunikation via medier organiseras för merparten av dialogen mellan 

lärare och studerande samt mellan de studerande. 
 
(Distansutbildningskommittén 1998:57). 
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Distansutbildningskommiténs kriterier visar att den utbildande organisationen ställs inför nya 
krav, exempelvis för att utbildningen i huvudsak skall bedrivas med lärare och studenter 
åtskilda och inte som traditionell klassrumsundervisning. Med anledning av de nya krav som 
DU ställer på den utbildande organisationen samt studenterna jämfört med närutbildning NU 
uppstår nya problem, som måste hanteras på något sätt. Problem som kan bestå i att det 
utbildningsmaterial som tidigare användes för att genomföra en kurs som NU måste 
omarbetas för att passa DU. Ett sätt att hantera dessa problem är att skapa mallar, modeller 
eller metoder för att möta problemsituationer på bästa sätt eller att sprida kunskap om hur en 
lyckad DU skall skapas och genomföras. (Distansutbildningskommittén 1998:57). 
 
Forsberg (Forsberg 2001) visade i sin studie att DU generellt hade en sämre genomströmning 
jämfört med motsvarande utbildning given som NU men säger inget specifikt om orsaker till 
den sämre genomströmningen. För att få en mer detaljerad beskrivning av 
genomströmningsproblemet men även förslag på motåtgärder är exempelvis rapporten 
”Socialt studerandestöd i distansutbildning” (Fernold-Melander 1994) ett exempel. I 
rapporten kan man finna exempel på många vitt skilda anledningar till att en student hoppat 
av, från rent personliga som ett barns födelse till kursspecifika som en upplevd dålig 
interaktion i kursen eller problem med den teknik som används för kommunikationen. 
Fernold-Melander berättar i sin rapport om uppgivna anledningar till avhopp och menar också 
att dessa kan delas upp i två huvudgrupper från den utbildande organisationens perspektiv: 
 

1 De orsaker som den utbildande organisationen inte kan påverka (ex: ett barns födelse). 
2 De orsaker som den utbildande organisationen kan påverka (ex: interaktionen i kursen 

eller teknikproblem). 
 

(Fernold-Melander 1994). 
 
Det problem denna undersökning fokuserar på är att studenter hoppar av i förtid. Som tidigare 
nämnts finns det två grupper av orsaker till avhopp: opåverkbara och påverkbara för den 
utbildande organisationen. De avhoppsorsaker som kan påverkas av den utbildande 
organisationen är intressantast i denna undersökning.  
 
I en tidigare undersökning av nätbaserade distanskurser "På Distans" (Andersson och Larsson 
2002) skapades en modell av distansutbildningskurser. Idén till att skapa en 
utvecklingsmodell för distanskurser föddes ur författarnas behov av att strukturera upp en 
distanskurs i avgränsade delar som kunde analyseras med avseende på aktiviteter i det 
avgränsade området samt fördela aktiviteterna i tidsföljd. Modellen var ursprungligen en hjälp 
för författarna att se vilka aktiviteter och i vilken ordning aktiviteterna utfördes i en 
distanskurs förlopp. Insikten att modellen kanske kunde användas även för att utveckla 
distanskurser infann sig under resans gång och att ett behov av modeller, metoder och mallar 
för att hantera problem som uppstår i distanskurser finns uttrycktes i 
Distansutbildningskommiténs rapport (Distansutbildningskommittén 1998:57). 
 
Modellen testades i en empirisk studie där modellen betraktades ur kursutvecklarens 
perspektiv. Den empiriska undersökningen av distansutbildningsmodellen visade att den 
kunde användas som hjälpmedel av kursutvecklare som vill konstruera distanskurser på ett 
sådant sätt att studenterna motiveras och engageras, vilket i sin tur skall motverka att förtida 
avhopp från kursen sker. Undersökningen gav också kunskap om att största delen av 
avhoppen sker i ett tidigt skede av det aktuella distanskurstillfällets genomförandelopp. 
Avhopp upptäckte kursgivaren ofta vid det tillfälle då en första inlämningsuppgift skall 
redovisas och då inte redovisas. Ytterligare en observation som gjordes i den tidigare 
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undersökning var svårigheterna att få studenternas åsikter vid den avslutande utvärderingen 
av genomförd kurs, studenterna besvarade inte enkäterna i den omfattning man från 
kursgivarens sida önskade. Ingen systematisk uppföljning av orsakerna till studentavhopp 
gjordes av de kursgivande avdelningarna men kunskap om enskilda individers motivering för 
att lämna kursen fanns ändå hos de intervjuade respondenterna (Andersson och Larsson 
2002). 
 

1.3 Frågeställning och syfte 
 
Den fråga som ställs i denna undersökning är varför studenterna hoppar av. Motiveringen för 
den frågeställningen är att identifiera de orsaker till avhopp som tillhör den kategori 
avhoppsorsaker som kan påverkas av den utbildande organisationen. Identifieringen av de 
påverkbara orsakerna skall i sin tur användas för att ur existerande teori söka metoder för att 
motverka avhopp från distanskurs. 
 
Med forskningsfrågan "Varför hoppar studenterna av från distansutbildningar?" som 
utgångspunkt skall mer än ett syfte uppnås. Ett syfte med undersökningen är att hitta metoder 
för att motverka de avhoppsorsaker som kan identifieras med hjälp av forskningsfrågan. Ett 
annat syfte är att i denna undersökning komplettera den tidigare undersökningen av 
distansutbildningsmodellen (DUM), där utgångspunkten var kursutvecklarens perspektiv, 
genom att komplettera den med studentperspektivet. De ovanstående två syftena sammantaget 
leder till ett övergripande syfte som är att skapa verktyg användbara för distanskursutvecklare 
som vill motverka avhopp från distanskurser. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen genomförs i huvudsak genom utfrågning, i enkätform, av deltagare i 
nätbaserade distanskurser som givits av institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, avdelningen för systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Denna 
undersökning betraktar distansutbildning ur studenternas perspektiv men även denna gång 
finns handledare och kursutvecklare med för att ge kunskap om behovet av 
utvecklingsmodeller för distanskurser på den avdelning som utvalts för fallstudien. Bidraget 
består av fakta och individuella synpunkter som insamlats genom korta enskilda samtal med 
utvecklare och handledare. 
 
Denna undersökning skall leda till två saker, dels svara på forskningsfrågan dels motsvara 
syftet. Dessa två motiv, forskningsfrågan och syftet, för att utföra denna undersökning leder 
till avgränsningar som delvis skiljer sig från varandra i omfattning. 
 
Forskningsfrågan skall besvaras genom att finna anledningar till att avhopp sker. Den tidigare 
undersökningen visade att avhoppen i huvudsak sker tidigt, vilket leder till att denna 
undersökning kommer att koncentrera sig på de tidiga momenten i de nätbaserade 
distanskursernas lopp från start till slut. 
 
För att uppnå syftet med undersökningen antas att det är nödvändigt att intressera sig för ett 
större område än de inledande delarna av en distanskurs lopp från start till slut. En distanskurs 
har en omgivande organisation som är ansvarig för att distanskursen existerar och tilldelar 
resurser för att utveckla och genomföra distanskurser. Den omgivande organisationen har i sin 
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tur en omgivning som indirekt påverkar en specifik distanskurs men den omgivningen ligger 
utanför denna undersöknings avgränsningar. Den totala avgränsningen illustreras av Figur 1. 
Fokus är på ”Distanskurs” men utflykter till den omgivande organisationen görs också. 
 

Omgivande organisation (ex: institution,
fakultet, universitet…)

Omgivande
organisation
(ex: avdelning) Distanskurs

Resurser

 
Figur 1 Forskningsområdets avgränsning 

 
 

1.5 Disposition 
 
Under denna rubrik redovisas hur uppsatsen har disponerats över dess olika kapitel:  

 
• Kapitel 2, innehåller en beskrivning av den metod som använts vid 

undersökningen men också hur den teoretiska modellen praktiskt har tillämpats.  
• Kapitel 3 innehåller en beskrivning av DUM, som använts för designen av 

undersökningen.  
• Kapitel 4 innehåller teori som fördjupar sig i avhoppsanledningar och motåtgärder. 
• Kapitel 5 innehåller en redovisning av den empiri som blev resultatet av 

datainsamlingen men även en begynnande analys av empirin.  
• Kapitel 6 innehåller en fördjupad analys och diskussion av och kring empirin ställd 

mot teorin.  
• Kapitel 7 innehåller en avslutning som redovisar slutsatser som dragits i denna 

undersökning men också ger förslag på fortsatt forskning och diskuterar eget 
arbete i denna undersökning.  

• Övriga delar i slutet av uppsatsen är referens och litteraturförteckning samt 
bifogade bilagor. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för det vägval som gjorts under denna undersöknings gång. Kapitlet 
går i tur och ordning igenom forskningsansats, undersökningsmetod, datainsamling, 
urvalsmetod, analysmetod, datakällor och slutligen analysverktyg. En grafisk illustration av 
hur dessa bitar hänger ihop och vägvalet genom undersökningen visas nedan, utförligare 
beskrivningar och motiveringar ges i den efterföljande texten under rubrikerna som visas till 
vänster i Figur 3 "Metodval". Arbetsgången för undersökningens genomförande illustreras i 
Figur 2 "Arbetsgång". 
 

1. Undersökningen börjar med och utgår ifrån den 
kunskap som byggts upp i den tidigare 
undersökningen av DUM. 

2. Nya teoristudier som fokuserar på avhopp, orsaker 
och motåtgärder till dessa. 

3. Empiriinsamling. 
4. Jämförelse mellan empiri och teori. 
5. Komplettering och förbättring av teorimodellen, 

vilket sker genom att under analysfasen vid flera 
tillfällen utföra ytterligare litteraturstudier. 

6. Slutsatser dras om avhopp, orsaker och vad man 
kan göra för att motverka dessa. 

7. Resultatet presenteras i denna rapport. 

På Distans
DUM

Teori

Empiri

Analys

Slutsatser

Uppsats

6

1

3 5

2

4

7

 
Figur 2 Arbetsgång 

 
 

Forskningsansats

Undersöknings-
metod

Datainsamling

Urvalsmetod

Analysmetod

Datakällor

Analysverktyg

Kvalitativ

Fallstudie

Kvalitativ

Icke-
sannolikhet

Kvalitativ

DUM

Kvantitativ

Tvärstudie

Kvantitativ

Sannolikhet

Kvantitativ

Enkät

Mönster-
passning

Litteratur

 
Figur 3 Metodval 
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2.1 Forskningsansats   
 
Enligt Patel och Davidsson (Patel och Davidson 1994) är positivism och hermeneutik två 
vanliga förhållningssätt inom forskning. Wiedersheim och Eriksson (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul 2001) skriver att positivism bygger på absolut kunskap som ideal. Det 
syftar på att man vill bygga på positiv i betydelsen säker och påtaglig kunskap. Positivismen 
har generellt fått utstå kritik för att den skulle betona strikta regler på bekostnad av det 
nyfikna, kreativa upptäckandet. En i strikt mening positivistisk ansats bygger på formell logik 
och fakta som är resultat av mätning.  Positivismen beskriver och förklarar det vill säga, 
relativiserar kunskapen.  
 
I hermeneutiska och kritiska studier söker man en helhetsförståelse, en insikt. Man kan säga 
att utredaren träder in i den statistiska analysens ställe. Hermeneutik betyder tolkningskonst 
eller tolkningslära. Exempelvis en forskare förstår en annan persons handling. Forskaren 
ställer frågor och tar intryck av de svar han får, det behöver inte bara vara frågan om en dialog 
med en fysisk person utan dialogen kan också ske med böcker, bilder, anteckningar och 
observationer etcetera. På grundval av dialogens tolkning får forskaren en ökad förståelse. Det 
hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter att man kan få en fullständig förståelse av 
händelseförloppet genom att tolka och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i 
människors medvetande (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) 
 
Denna undersöknings ansats är den hermeneutiska då det som eftersträvas är att förstå orsaker 
och sammanhang som resulterar i avhopp från distanskurser. För att förstå dessa orsaker och 
sammanhang är det nödvändigt att studera området från flera perspektiv, att tolka innebörder i 
förhållande till sammanhang. 
 

2.2 Undersökningsmetod 
 
När forskaren studerar flera breda fenomen genomförs en tvärstudie, när forskaren ämnar att 
genomföra en djupare undersökning av ett fenomen genomförs en fallstudie 
(Nationalencyklopedin 2003). Enligt Ejvegård är fallstudien vanligen mycket användbar i de 
flesta vetenskapliga undersökningar. Ett syfte med en fallstudie är helt enkelt att ta en liten del 
av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får 
representera verkligheten (Ejvegård 1996) 
 
Fallstudien valdes för att denna uppsats författare ansåg att det var den lämpligaste metoden 
för denna undersökning då arbetet gjordes med en kvalitativ forskningsansats. 
Datainsamlingen förväntades resultera i data som ej är kvantitativt mätbara utan nödvändigt 
att tolka och  förstå utifrån den kvalitativa ansatsen. Datainsamlingen gjordes visserligen 
enligt ett kvantitativt arbetssätt men enkäternas utformning är mer likt en intervjusituation och 
därför kommer svaren att bearbetas på ett huvudsakligen kvalitativt sätt. Den fallstudie som 
genomförts i denna undersökning är genomförd vid Luleå tekniska universitet, institutionen 
för industriell ekonomi och samhällsvetenskap avdelningen för systemvetenskap. Fallet är 
utfört på de nätbaserade distanskurser som ges av avdelningen systemvetenskap och de kurser 
som ingår i fallet sträcker sig över en tids period från läsperiod 1 hösten  2001 till och med 
läsperiod 2 hösten 2002.  
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2.3 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Patel och Davidsson (Patel och Davidson 1994) menar att man brukar använda sig av de två 
metoderna kvantitativ respektive kvalitativ vid systematisering, komprimering och 
bearbetning av material för att besvara de frågor som ställts. Den grundläggande likheten 
mellan de två metodsystemen är enligt Holme (Holme, Nilsson et al. 1991) att de har 
gemensamma syften. Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktade på 
att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkas av varandra. Utöver detta är det nog skillnaderna som 
framträder tydligast. Förenklat kan man beskriva att den grundläggande skillnaden kommer 
till utryck i att man med kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och 
mängder som man sedan statistiskt analyserar. Med kvalitativa metoder är det forskarens 
uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden,  exempelvis tolkningen av 
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Informationen har som 
gemensam nämnare att man inte kan eller bör omvandla dem till siffror (Holme, Nilsson et al. 
1991). En jämförelse kvalitativa och kvantitativa metoders egenskaper finns i Tabell 1 nedan: 
 
 Kvantitativa Kvalitativa 
1. Precision: forskaren eftersträvar en maximalt god 

avspegling av den kvantitativa variationen. 
Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa möjliga 
återgivning av den kvalitativa variationen. 

2. Ringa information om många 
undersökningsenheter; går på bredden. 

Rikligt med information om få undersökningsenheter, 
går på djupet. 

3. Systematiska och strukturerade observationer, t 
ex enkät med fasta svarsalternativ 

Osystematiska och ostrukturerade observationer, t ex 
djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller 
svarsalternativ. 

4. Man intresserar sig för det gemensamma, det 
genomsnittliga eller representativa. 

Man intresserar sig för det säregna, det unika eller 
eventuellt avvikande. 

5. Avstånd till det levande: insamling av 
information sker under betingelser som skiljer sig 
från den verklighet man vill undersöka. 

Närhet till det levande: insamlingen av informationen 
sker under betingelser som ligger nära den verklighet 
man vill undersöka. 

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler. Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. 
 

7. Beskrivning och förklaring. Beskrivning och förståelse. 
8. Åskådare eller manipulator: forskaren iakttar 

fenomenet utifrån och strävar efter en roll som 
observatör. Variationen för variabler kan 
manipuleras fram. 

Deltagare eller aktör: forskare observerar fenomenet 
inifrån. Han vet om att han påverkar resultaten genom 
att det faktum att han är närvarande. Han kan även 
deltaga som aktör. 

9. Jag – det – relation mellan forskare och den 
undersökte. 

Jag – du – relation mellan forskaren och den 
undersökte. 

Tabell 1 Kvantitativa resp kvalitativa metoders egenskaper. Inspirerad av Holme, Nilsson et al. (1991) 
 
Punktbeskrivningarna i ovanstående Tabell 1 visar vilka starka punkter varje metod har, men 
betonas bör att detta är en idealiserad bild av två huvudsakliga angreppssätt. Det finns inget 
enda kriterium i punktlistorna som i sig är tillräckligt för att välja en kvalitativ eller 
kvantitativ metod, men det är inte heller nödvändigt att alla kriterierna är uppfyllda. Det är 
utifrån detta inte särskilt överraskande att vissa förhållanden passar bäst för en kvantitativ 
ansats och andra för en kvalitativ ansats (Holme, Nilsson et al. 1991).  
 
Kvalitativ data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan 
helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. En annan sak 
som skiljer dessa två metoder åt är uppläggningen av undersökningen. Kvalitativa 
undersökningar präglas av flexibilitet, medan den kvantitativa präglas av strukturering 
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(Holme, Nilsson et al. 1991). Vid val av metod  måste syftet med ens projekt vara avgörande 
för vilken slags metod man använder sig av (Trost 1997). 
 
Den forskningsansats som valts i denna undersökning är en kvalitativ ansats. Ansatsen beror 
av att det som söks är kvalitativa data i form av synpunkter och erfarenheter som 
respondenterna i denna undersökning innehar. Metoden för insamling av kvalitativa data är 
gjord med ett kvantitativt arbetssätt, då målet är att samla information från en så stor mängd 
respondenter som möjligt. Det kvantitativa inslaget möjliggörs av att en tidigare skapad 
modell ger underlag för att designa datainsamlingen. Denna modell är uppbyggd med sex 
olika faser som var och en innehåller flera olika variabler som är intressant att få våra 
respondenter att dela med sig av sina åsikter om. En rad konkreta frågor som söker svar har 
resulterat i den bedömningen att en enkät med flervalsfrågor men även med ett stort inslag av 
öppna svar, dels som vanligt pappersformulär, dels som webbaserad enkät är en lämplig 
metod för insamling av empiri. 
 

2.4 Datainsamling 
 
Utgångspunkten för denna undersökning är problemet med att studenter lämnar kurserna i 
förtid och frågan som ställs är varför de gör det. Datainsamlingen sker utifrån en 
hermeneutisk ansats i en fallstudie med kvalitativa metoder förstärkt av kvantitativa inslag. 
Insamlingen sker i form av enkäter med fasta svarsalternativ men även ett stort inslag av 
frågor med öppet svar där respondenten ombeds lämna egna synpunkter om fenomenet i 
fråga. Insamlandet av data skedde genom två oberoende enkätundersökningar, en traditionell 
postbefordrad pappersbaserad enkät samt ett Internetbaserat elektroniskt webformulär att 
ifyllas on-line. 
 

2.4.1 Urvalsmetod 
 
Sannolikhets och icke-sannolikhetssampling är två sätt att göra ett urval. En sampling där 
samtliga enheter väljs slumpmässigt och varje enhet har en chans att bli vald kallas för 
sannolikhetssampling. En icke-sannolikhetssampling görs utan slumpmässigt urval (Tull och 
Hawkins 1990).  Holme skriver att vid denna typ av urvalsmetoder är det forskaren själv, som 
utifrån sina egna bedömningar av populationen, väljer ut de olika informationsenheterna. 
Sannolikheterna för att olika informationsenheter skall komma med vid urvalet blir 
därigenom okända och urvalsmetoden i sig garanterar inte representativitet. 
Generaliserbarheten måste därigenom till fullo grundas på forskarens bedömningar. 
Kännedomen om populationen kan exempelvis innebära att vissa informationsenheter 
betecknas som speciellt representativa för populationen som sådan. Exempelvis om forskaren 
vill studera universitetslärares inställning till undervisning, kan han/hon välja 
universitetslärare som varken varit kort eller lång tid i systemet. En av de mer vanliga 
metoderna är subjektiva urval (Holme, Nilsson et al. 1991).  
 
Den metod som använts i denna undersökning är subjektiva urval enligt icke-
sannolikhetsurvalskategorin, som bedömdes vara den mest lämpliga metoden för urval av 
informationsenheter. Dels av praktiska skäl som tillgång till enheterna, dels för att det 
bedömdes att både bakgrund och teori som behövdes för att kunna tillämpa subjektiva urval 
fanns. 
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2.4.2 Urval av distanskurser 
 
Urvalet av kurser gjordes efter kriterierna att kursen var nätbaserad och att den genomförts 
efter 2001-08-01. Kravet på nätbasering motiveras av att den formen av distanskurser 
studerades vid undersökningen av DUM (Andersson och Larsson 2002). Datumet valdes för 
att få ett tillräckligt stort antal möjliga respondenter som relativt nyligt deltagit i nätbaserad 
distanskurs och förhoppningsvis hade den i färskt minne. 
 

2.4.3 Den traditionella enkäten 
 
Respondenterna till den traditionellt utformade enkäten hittades dels genom att avdelningen 
för systemvetenskap ur sina register plockade fram studenter som registrerats på kurs efter 
2001-08-01 men inte fullföljt kursen genom examinationen vid det datum då adressutdraget 
gjordes, antalet studenter är etthundrafemtionio (159) stycken. Denna enkät utformades som 
ett textdokument som trycktes, kuverterades och skickades till respondenterna via den vanliga 
postgången. 
 
Detta postbefordrade formulär utformades med hjälp av den i teorikapitlet beskrivna 
distansutbildningsmodellen, till både struktur och innehåll. Formuläret tar upp samtliga faser i 
DUM. En student kan naturligtvis inte svara i detalj på hur planeringen för en kurs har gått till 
men kan ha en uppfattning om kursen är välplanerad eller ej. Det faktum att studenterna 
endast är aktiva i faserna presentation, introduktion, genomförande och utvärdering gjorde 
naturligtvis att huvuddelen av våra frågor fokuserade på dessa faser.  
 

2.4.4 Den Internetbaserade enkäten 
 
En gardering för en förväntat dålig svarsfrekvens på det traditionella enkätformuläret gjordes 
genom att designa ytterligare ett enkätformulär. Detta ytterligare formulär designades också 
med hjälp av DUM men istället för att distribuera ett traditionellt pappersformulär valdes en 
annan teknisk lösning. Ett verktyg speciellt avsett för att konstruera webbaserade 
undersökningar hittades på Internet och beslut att använda det togs.  
 
Urvalet av respondenter till  Webenkäten  består av studenter som registrerats som deltagare i 
någon distanskurs som givits av Institutionen för industriell ekonomi avdelningen för 
systemvetenskap och som registrerats som kursdeltagare efter 2001-08-01. E-post adresserna 
till dessa studenter hittades genom att använda Luleå tekniska universitets eget system IDEAL 
för att söka studenter registrerade på viss kurs efter visst datum. Antalet studenter enligt dessa 
premisser var trehundranittionio (399) enskilda individer, fördelade på fyra nätbaserade 
distanskurser som givits av den institution och avdelning som var intressant för fallstudien. 
 
 Webenkäten  har ett bredare urval av respondenter. I den grupp som mottagit begäran om att 
besvara  Webenkäten  finns respondenter som hoppat av från kurs, fullföljt kurs eller som 
fortfarande var aktiva i kurs. Det gick inte att ställa den mycket specifika frågan "varför 
hoppade du av?" men i övrigt kunde likartade frågor ställas om varje enskilt område.  
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2.4.5 Datakällor 
 
Datakällor i denna undersökning är  distansutbildningsmodellen DUM, empiri från den 
tidigare undersökningen av DUM, litteratur i ämnet distansutbildning och den nya empiri som 
insamlats i denna undersökning. 
 

2.5 Analysverktyg 
 
Robert Yin skriver att när det gäller en fallstudieanalys är ett av de mest användbara 
angreppssätten att använda sig av mönsterpassning (pattern-matching). Ett angreppssätt där 
empiri jämförs med ett förutsett mönster. Om mönstret från empirin stämmer överens med det 
förutsedda mönstret kan resultatet användas för att validera fallstudien (Yin 1984). 
 
Mönstret i denna undersökning består dels av DUM som representerar en struktur i vilket data 
insorterats, dels av den teori som pekar på problem i distanskurser och den teori som föreslår 
metoder att utveckla och förbättra distanskurser. I teorikapitlen byggs en modell upp som 
syftar till att dels förklara varför studenter hoppar av från distanskurser, dels syftar till att ge 
förslag på motåtgärder till problemen. I det fall då det förutsedda mönstret inte räckt till har 
förnyade litteraturstudier gjorts och mönstret byggts på. 
 

2.6 Säkerhet vid insamling av information 
 
Forskningsproblemet och hur forskaren avser att bearbeta och analysera sina resultat måste 
vägleda forskaren i valet av den teknik för informationsinsamling som ger möjlighet att 
besvara frågeställningen på bästa sätt. Forskaren måste ta ställning till de problem och 
svårigheter som berör insamlingstekniken i relation till den önskade informationen (Tebelius 
och Patel 1987). Mätfel uppstår genom ofullkomligheter i mätmetoden, det vill säga, i 
mätinstrumentet och det sätt på vilket det används. Sådana ofullständigheter kan vara av två 
slag, låg validitet respektive låg reliabilitet (Lekvall, Wahlbin et al. 1993). 
 
En bra undersökning karaktäriseras av en hög validitet, det vill säga att forskaren med sin 
mätmetod mäter det som han faktiskt vill mäta (Ejvegård 1996). Vid kvantitativ forskning 
uttrycks detta i termer av mätinstrumentets validitet. Vid kvalitativ forskning uttrycks samma 
problem i termer av rimlighet i insamlad information (Tebelius och Patel 1987). Svårigheten 
är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en undersökning är valid eller inte. Ett 
sätt att uppnå hög validitet är att låta några olika personer ingå i en undersökning där 
enkätfrågorna testas (Lekvall, Wahlbin et al. 1993). 
 
Ejvegård menar att en undersökning har hög reliabilitet om det vid upprepade försök med 
identisk metod på samma objekt går att uppnå överrensstämmande resultat (Ejvegård 1996). 
Tebelius och Patel menar att vid kvantitativ forskning uttrycks reliabilitet i termer av 
mätinstrumentets tillförlitlighet eller reliabilitet. Vid kvalitativ forskning uttrycks samma 
problem i termer av trovärdighet i insamlings och tolkningsförfarandet (Tebelius och Patel 
1987).  
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2.6.1 Rimlighet i insamlad information 
 
Rimligheten i denna undersökning har hanterats genom att använda DUM som grund för att 
designa datainsamlingen. DUM omfattar en distanskurs alla faser från det att en student 
ansöker om deltagande till det att studenten examineras och avslutar kursen. DUM baseras på 
teori som skapats av personer som har stor erfarenhet av distansutbildning och bedöms som 
trovärdiga. DUM har också testats i en tidigare undersökning som visat att det är en 
användbar beskrivning av distanskurser som innehåller relevanta faser och beskriver relevanta 
moment inom respektive fas. Den tidigare undersökningen av DUM bidrog också med 
kunskap om vid vilka tidpunkter i distanskursens förlopp som största andelen avhopp skedde 
samt specifika problem inom de olika faserna. Som förberedelse för denna undersökning har 
tidigare vunna kunskaper kompletterats med förnyade litteraturstudier dels vetenskaplig 
metod, dels teori om forskningsområdet. Som gardering för att fånga upp kunskap även om 
sådant som var okänt vid designtillfället, sådant som inte finns i DUM eller hittats vid de 
förberedande litteraturstudierna, har ett stort inslag av frågor med öppna svar använts i 
formulären. Sammantaget har detta bidragit till att skapa formulär som bedöms behandla 
relevanta områden och ställer relevanta frågor.  
 

2.6.2 Trovärdighet i genomförd datainsamling 
 
Trovärdigheten i undersökningen har hanterats genom att utforma enkätformulären, som 
tidigare sagts, med hjälp av DUM. Formulären har utformats på ett sådant sätt att 
respondenten skall kunna relatera till distanskursens förlopp och ge relevanta svar på ställda 
frågor. Ytterligare stöd för undersökningens trovärdighet är givetvis att respondenterna som 
utvaldes för den postbefordrade enkäten var avhoppare från distanskurs och för den 
Internetbaserade enkäten var eller nyligen varit deltagare i nätbaserade distanskurser. Den 
förevarande undersökningen bedöms ha hög trovärdighet eftersom två oberoende 
datainsamlingar gjorts som stödjer varandra. Trovärdigheten stärks också av att ett stort urval 
respondenter använts samt att ett antal pilottester utförts med enkätundersökningarna. 
 

2.7 Metoddiskussion 
 
De två enkätundersökningarna resulterade som förväntat i en låg svarsfrekvens och valet av 
den kvalitativa undersökningsmetodiken visade sig vara riktig. Det visade sig också vara ett 
klokt drag att förutom den postbefordrade enkäten utforma en Internetbaserad enkät.  
 
Anledningen till att svarsfrekvensen på den postbefordrade enkäten blev låg kan bero på flera 
orsaker varav omfattningen kan vara en anledning. Den postbefordrade enkäten innehåller 
många frågor och kan ha avskräckt många respondenter från att engagera sig. En annan 
anledning kan vara att den postbefordrade enkäten riktade sig specifikt till avhoppare och ett 
avhopp kan av respondenten upplevas som ett misslyckande och en respondent kanske inte 
vill bli påmind om sitt misslyckande. 
 
De enkätformulär som trots allt anlänt med posten gav hjälp med att avgränsa den 
Internetbaserade enkätens omfattning genom att det gick att utläsa vilka faser som 
respondenterna hade mest synpunkter på. Resultatet blev att webformuläret fokuserade endast 
på faserna presentation, introduktion och genomförande. Det visade sig också att 
enkätverktyget var behäftat med problem såtillvida att varje enskild fråga som skapades med 
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verktyget gjorde att det gick långsammare för systemet att ta hand om en besvarad fråga och 
ställa en ny. Det visade sig ännu senare att det använda enkätverktyget blev långsammare i 
responsen allt eftersom antalet ifyllda enkäter ökade i databasen och detta förhållande 
påverkade svarsfrekvensen genom att många respondenter började besvara frågorna men inte 
fullföljde då det gick för långsamt. 
 

2.7.1 Webformulär och datakvalitet 
 
Förutom de problem som uppstår vid enkätundersökningar överhuvudtaget så har 
webbaserade enkätundersökningar ett alldeles speciellt problem eftersom man inte fysiskt på 
något sätt kan begränsa och kontrollera vem som egentligen svarar på dem. 
 
En anonym webbaserad enkät är i princip tillgänglig för alla som överhuvudtaget har tillgång 
till Internet på detta jordklot. Hur kan man då veta att det material som insamlats 
överhuvudtaget har någon trovärdighet ? Svaret är att man får försöka bedöma trovärdigheten 
efter bästa förstånd. En sammanfattning av hur den bedömningen har gjorts följer nedan. 
 

• Den webbadress som enkäten kunde nås på är inte allmänt känd och användes 
dessutom bara under en begränsad tid. Adressen annonserades inte på något publikt 
sätt utan delgavs endast medlemmar i den utvalda respondentgruppen. 

• Det material som blev resultatet av  Webenkäten  har bedömts bestå av seriösa svar på 
frågorna. Det saknas ytterligheter i svaren som exempelvis att allt i den aktuella 
kursen är bara dåligt eller att allt är bara bra. 

• Postenkätens och  Webenkätens svar på enskilda frågor följer ungefär samma mönster 
och kvaliteten på dessa båda enkäter bedöms ligga på samma nivå. 
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3. Datainsamlingsmodell 
 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av den teori som använts för designen av 
undersökningen. Kapitlet börjar med att beskriva en distanskurs och den miljö som 
distanskursen befinner sig och övergår sedan till själva datainsamlingsmodellen. 
 

3.1 Inledning 
 
I rapporten "På distans - en distansutbildningsmodell" (Andersson och Larsson 2002) testades 
distansutbildningsmodellen. Det stöd som DUM fick som lämpligt stöd för utvecklare av 
distanskurser består enkelt uttryckt i att de kurser som närmast följde det arbetssätt som DUM 
ger uttryck för lyckades bäst genomströmningsmässigt av de undersöka kurserna. Resultatet 
av undersökningen visade också att den största andelen avhoppare i distanskurserna lämnade 
kursen i ett tidigt skede och slutsatsen av detta var att problemet måste hanteras i de tidiga 
faserna planering, presentation, introduktion och inledningen av genomförandefasen. 
Ytterligare ett problem som framkom vid undersökningen var att kursutvärderingarna, oftast i 
form av enkäter, inte resulterade i den mängd svar man önskade (Andersson och Larsson 
2002) . Den nu aktuella undersökningen studerar distanskurser ur deltagande studenters 
perspektiv och studenter deltar normalt inte i planeringen av en kurs, vilket leder till att 
planeringsfasen inte är lika intressant att undersöka denna gång. 
 
Den fas som för studenternas del omfattar den längsta tidsperioden är genomförandefasen, där 
studiematerialet gås igenom och studiehandledning är en viktig del. Bååth menar att 
distansutbildning (se Figur 4) består av två delar, distansundervisning och distanslärande där 
distansundervisningen är den kursgivande institutionens ansvar och distanslärandet är 
studentens ansvar. Distansundervisning består i sin tur av ytterligare två delar, D-
komponenten som är distanskommunikation via något medium under pågående kurs och M-
komponenten är ett förproducerat undervisande material (ex: en skriven studiehandledning). 
Handledningen under kursen och även handledarens roll och personliga egenskaper är viktigt 
för ett lyckat resultat i en distanskurs (Bååth 2001). 
 

Distans-
utbildning

Distans-
undervisning

D M

Distans-
lärande

 
Figur 4 Komponenter i distansutbildning (Bååth 2001) 

 
 



 

 
 
14 

På liknande sätt som Bååth beskriver Alistair Inglis (Inglis, Ling et al. 1999)  två angreppssätt 
för att leverera en digital distanskurs: 
 

• Ett kursmaterial som mer eller mindre står för sig själv, ett självinstruerande material. 
Exempelvis i form av en självstudiekurs lagrad på en CD-ROM eller på en Webserver. 
(Konkret exempel på detta är de körkortsutbildningar som kan köpas på CD-ROM 
med fasta vägar genom materialet och tester som skall göras för att gå vidare.) Denna 
typ av distanskurs har mycket begränsade möjligheter att individuellt anpassas till de 
lärandes olika behov genom sin statiska utformning. 

• CMC (Computer Mediated Communication) där datorer används för att dels leverera 
kursmaterialet till studenten dels möjliggöra kommunikation synkront eller asynkront, 
en till en, en till många och många till många. Detta angreppssätt har större 
möjligheter att individuellt anpassas till de lärandes olika behov. 

 
Inglis menar att förutom dessa två huvudangreppssätt finns det ett tredje som är en 
kombination av dessa båda. Enligt Inglis har de båda ovan beskrivna sätten sina kostnader i 
form av investerad tid fördelade på olika sätt. Angreppssätt ett kräver mest kostnader för 
utvecklingen av kursmaterialet och angreppssätt två kostar mest i form av lärares eller 
handledares tid under själva kursgenomförandet (Inglis, Ling et al. 1999). 
 
Det som hittills nämnts i detta kapitel syftar till att komma fram till vilka delar av DUM som 
skall testas ur studentperspektivet och leda till att DUM kan förbättras. De faser som är 
intressant är presentation, introduktion, genomförande och utvärdering. 
 

3.2 Distansutbildningssystem 
 
Runt en enskild distanskurs finns en omgivande organisation. I Figur 5 visas ett exempel på 
hur ett distansutbildningssystem kan se ut med fokus på organisation. I systemet finns fyra 
subsystem med olika ansvarsområden:  
 

1. Kurser - Där kurserna utformas till form och innehåll. 
2. Studenter - Som hanterar studentens intagning och väg genom systemet till examen. 
3. Logistik - Ser till att nödvändiga resurser finns inom systemet. 
4. Beslutande och kontroll - Administrerar och tar ekonomiska och andra beslut. 
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Subsystem 2: Studenter

Subsystem 1: Kurser
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Figur 5 Distansutbildningssystem, inspirerat av Börje Holmberg (Holmberg 1995) 

3.3 Distansutbildningsmodellen 
 
I Figur 6 visas de delar som DUM består av. Innebörden av de olika symbolerna är att ovaler 
visar de faser där något egentligt arbete utförs. Pilarna mellan ovalerna symboliserar 
informationsflöden och pilen "Tid" visar i vilken ordning ovalernas faser genomgås. Pilen 
med texten "Återkoppling" visar att resultatet av ett slutfört kurstillfälles utvärdering tas med  
till planeringen av efterföljande kurstillfälle (Andersson och Larsson 2002). 
 

Planering

Presentation Introduktion Genomförande Utvärdering

Återkoppling

Tid
 

Figur 6 Distans Utbildnings Modellen (DUM) (Andersson och Larsson 2002) 

 
1 Planering - Den fas då man börjar med att fundera om kursen behövs och slutar med 

ett koncept för kursens innehåll och form samt ett undervisande material. 
2 Presentation - Kursen skall presenteras för de intresserade framtida studenterna, så att 
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de får information om vad kursen handlar om och vad som krävs för deltagande. 
3 Introduktion - Den fas då de antagna och deltagande studenterna får sin första 

information om kursen. Vad som krävs av dem, planeringen för kursens 
genomförande. Det första mötet med studenterna. 

4 Genomförande - Det dagliga arbetet med att följa kursplanen och utföra de uppgifter 
som skall göras. Undervisnings och lärandeprocesserna. 

5 Utvärdering - Av kursens kvalitet och av studenternas prestationer. Det ena ger input 
till planeringen av nästa kurstillfälle och det andra examinerar studenterna. 

6 Återkoppling - Resultatet av kursens utvärdering förs över till planeringen för nästa 
kurstillfälle, där bra och mindre bra fungerande delar av kursen skall förbättras.  

 
(Andersson och Larsson 2002) 

 

DUM satt i relation till den tidigare beskrivningen av ett distansutbildningssystem (Figur 5) 
ger att planeringsfasen i DUM omfattar "Subsystem 1:Kurser" och resulterar i kursmaterial 
och lärandeaktiviteter. Presentationsfasen i DUM finns egentligen inte beskrivet i Figur 5 
eftersom det är något som sker före intagningen, innan studenterna skickat sina ansökningar 
om deltagande. Introduktion och genomförandefaserna ryms inom blocket "Studier" i Figur 5 
och utvärderingsfasen är då det block som i Figur 5 heter "Bedömning av studenter" men där 
DUM  utvärderingen omfattar även en utvärdering av kursen som sådan  
(Andersson och Larsson 2002). 
 

3.4 DUM fasernas innehåll 
 
DUM har huvudsakligen fyllts innehållsmässigt med hjälp av tre herrars skrifter, Börje 
Holmberg (Holmberg 1995), John Bååth (Bååth 2001) och William Horton (Horton 1999). 
Holmbergs teori samt Bååths teori och praktik utgör huvuddelen i 
distansutbildningsmodellen. Till detta kommer Hortons praktik, då speciellt tankarna om 
kurspresentationen. Deras teorier har sammanfogats till en helhet i DUM. En schematisk bild 
över hur teorin påverkar DUM följer i Figur 7: 
 

DUM

Holmberg

Bååth

Horton

Planering Presentation Introduktion Genomförande Utvärdering

Återkoppling
 

Figur 7 Källor för den teori som använts för skapandet av DUM (Andersson och Larsson 2002) 

 
Efter att DUM skapades har ytterligare litteratur i ämnet utveckling av distanskurser blivit 
tillgänglig. I följande detaljbeskrivning av DUM har därför även andra författares synpunkter 
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på de aktiviteter som genomförs inom ramen för varje fas i DUM tagits med. 
 

3.4.1 Planering 
 
Planering är en fas där studenterna normalt inte är aktiva som deltagare och därför görs ingen 
utförlig redovisning av denna fas här. Den intresserade läsaren hänvisas till teorikapitlet i 
undersökningen där DUM skapades "På Distans - En DistansUtbildningsModell" (Andersson 
och Larsson 2002). Den teori som tas upp här är sådant som hittats efter att DUM skapats och 
som säger något om planeringens betydelse för distanskursers skapande. 
 
Enligt Bååth är behovet av noggrann planering betydligt större i distansundervisning än i 
traditionell undervisning, där man i ganska stor utsträckning kan improvisera. Improvisationer 
är i det närmaste omöjligt i distansutbildning och därför är planering den viktigaste fasen. 
Myringer och Wigforss (Myringer och Wigforss 2002) ger ytterligare information avseende 
planeringen av distanskurser och specificerar informationen till nätbaserade distanskurser. 
Enligt Myringer och Wigforss är det för svenska förhållanden vanligt vid universitets 
campusutbildningar att kursansvarig, examinator och kurslärare är samma person. Vidare sägs 
att distanskurser måste detaljplaneras på ett  helt annat sätt än campuskurser och därför krävs 
att även andra personer är inblandade. Vidare säger Myringer och Wigforss att nätbaserad 
utbildning har förändrat lärarrollen genom att det inte längre är läraren som tillsammans med 
kurslitteraturen är ensam bärare och förmedlare av kunskap. Ämneskunskaper är inte längre 
tillräckliga utan kunskapen skall nu förmedlas på ett annorlunda sätt och därför behövs även 
andra yrkesgruppers medverkan i kursutvecklingen med den särskilda kompetens som krävs. 
(Myringer och Wigforss 2002) illustrerar detta genom att räkna upp exempel på kompetens 
som används vid lärosäten med omfattande distansutbildningsverksamhet som Open 
University i Storbritannien, som använder sig av kursutvecklingsgrupper bestående av olika 
funktioner såsom: 
 

1 Akademisk/ämnesansvarig som ansvarar för innehållet, grupp och projektarbeten samt 
examination. 

2 Bibliotekarie som ansvarar för granskning av källor och bevakar att studenternas 
informationskompetens ges förutsättningar att utvecklas. 

3 Redigerare och designexpert som ansvarar för texternas och websidornas utformning 
och läsbarhet. 

4 Mjukvarudesigner. 
5 Videoproducent. 
6 Mediepedagog som ofta fungerar som den sammanhållande länken i organisationen 

och något av studenternas advokat. 
 
(Myringer och Wigforss 2002) 
 
Av det Myringer och Wigforss berättar förstår man att utveckling av nätbaserade 
distanskurser kräver kunskap inom många skilda områden och därför kräver ett deltagande av 
fler yrkesgrupper förutom läraren. Myringer och Wigforss berättar vidare att nätbaserad 
utbildning kännetecknas av att allt kursmaterial finns tillgängligt innan studenterna påbörjar 
studierna. Materialet skall vara  baserat på studenternas förkunskaper och på ett antagande 
eller förhoppning om att materialet skall vara stimulerande för lärandet så att studenterna 
uppnår uppsatta mål. Myringer och Wigforss anser att en förutsättning för att detta skall 
lyckas är att materialet är granskat och prövat av en studentgrupp med tillgång till lärare eller 
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handledare innan det läggs ut som en nätbaserad utbildning. Även om materialet är testat och 
godkänt kan man inte veta hur enskilda studenter använder materialet och därför är det viktigt 
att läraren har god kommunikation med studenterna och tidigt upptäcker om en student har 
svårigheter med materialet (Myringer och Wigforss 2002). 
 

3.4.2 Presentation 
 
William Horton (Horton 1999) anser att det som skall presenteras skall svara på  en students 
frågor av typerna: 
 

1 Varför skall jag läsa denna kurs? 
2 Vad kommer jag att lära mig i denna kurs? 
3 Vad kräver det av mig att gå i denna kurs? 
4 Vad behöver jag göra för att förbereda mig för denna kurs? 

 
Specifik information som skall delges studenterna i denna fas är enligt Horton: 
 

1 Hur kursen är utformad: Självstudier, lärarledd, www, litteratur, multimedia, video, 
sådan information som gör det möjligt för en student att avgöra hur vardagen kommer 
att se ut vid arbetet med kursen. 

2 Till vad kursen krävs, är kursen exempelvis förkunskapskrav för vidare studier. 
3 Hur man ansöker till kursen. 
4 Förkunskapskrav för att delta i kursen. 
5 Hur man får kontakt med någon som kan ge ytterligare information om kursen. 
6 Kursens innehållsförteckning, vad man kommer att gå igenom i kursen, vilka moment 

den består av. 
7 Vad man lärt sig efter avslutad kurs. 
8 Kostnad för deltagande i kursen. 
9 En beskrivning av målgruppen som kursen riktar sig emot. 
10 Vilket språk kursen ges på. 
11 Kurslängd. 
12 Tekniska krav, vilken teknik studenten behöver ha tillgång till. 
13 Hur man får ut mest av kursen, tips på hur studenten lyckas bäst med kursen. 
14 Betygsättning, om kursen resulterar i någon relativ betygsättning, om betyg är något 

man kan välja att få eller inte, vilka delar av kursen som utgör grund för betygen. 
15 Krävt uppträdande, vad kursen kräver av dem exempelvis i form av  speciella 

personliga egenskaper, självdisciplin, takt, förmåga att disponera sin tid på ett bra sätt, 
interaktion med andra kursdeltagare. Information om speciella svårigheter med 
kursformen, exempelvis ensamhet, motivationsproblem, teknikproblem. 

16 Vad man bör göra före det första kurstillfället, exempelvis köpa böcker, förberedande 
läsning, annat. 

 

3.4.3 Introduktion 
 
Enligt John Bååth (Bååth 2001) är denna fas mycket viktig. Här skall studenterna få känna att 
de är välkomna till undervisningen. Ett klimat skall skapas som gör läsningen stimulerande. 
Distansstudier är alltid arbetskrävande men skall ändå fås att kännas lustbetonade för 
studenten. Här skall man motivera och engagera studenten och se till att denne kommer igång 
ordentligt med studierna, misslyckas man med detta är risken överhängande att studenten inte 
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alls kommer igång med studierna. Om man lyckas få igång studenterna är chansen stor att de 
fullföljer sina studier. Avhopp från kurserna är proportionellt störst just i starten av en kurs. 
Vidare menar Bååth att det är viktigt att både lärare och kursdeltagare presenterar sig, detta 
för att underlätta framtida distanskontakter genom att inte vara helt anonyma för varandra. 
 

3.4.4 Genomförande 
 
I denna fas sker den egentliga undervisningen. Undervisningen sker dels genom en i förväg 
skapad M-komponent som leder studenten genom studierna och en handledning som sker på 
distans via D-komponenten. Enligt (Bååth 2001) är den stora skillnaden mellan 
distansutbildning och traditionell undervisning tydligast i denna fas. Traditionell undervisning 
möjliggör för läraren att förtydliga sig med hjälp av kroppsspråk och att direkt kunna se hur 
studenterna reagerar på det som sägs, möjligheter som saknas i distansutbildning. Bååth 
menar att detta är något man måste försöka kompensera genom att åstadkomma en simulerad 
tvåvägskommunikation. 
 
(Bååth 2001) menar att i M-komponenten bör man försöka överföra något av sin muntliga 
undervisning och sin lärarpersonlighet till det skrivna ordet, eller något annat medium som 
används. Bååth anser vidare att det är viktigt att lägga ned arbete på att utforma M-
komponenten, en bristfällig M-komponent måste kompenseras med D-komponenten och detta 
kan bli väldigt arbetsamt, då handledaren kan få lägga ned mycket tid på att på distans 
förklara och förtydliga saker som deltagarna inte förstått i M-komponenten. Enligt Bååth är 
D-komponenten den mest kritiska delen i en distanskurs. Det är mycket lätt att tappa deltagare 
om läraren är oengagerad, okänslig, okunnig om vad distansutbildning kräver eller helt enkelt 
är ointresserad av att kommunicera på distans. D-komponenten är tvåvägskommunikation 
som sker på distans under genomförandet och möjliga medier för detta är exempelvis vanlig 
post, telefon, fax eller elektronisk post. 
 
(Bååth 2001) menar vidare att en god distanslärare kan kompensera en bristfällig M-
komponent, men om distansläraren sårar kursdeltagare genom bryska, okänsliga eller 
opersonliga kommentarer kan detta ofta inte uppvägas av den mest fulländade M-komponent. 
Vidare menar Bååth att i denna fas är det viktigt med snabb återkoppling till studenterna, 
exempelvis skall man bemöda sig om att så snabbt som möjligt kommentera och returnera 
uppgifter som insänts av deltagarna eller svara på frågor. Man skall också uppmuntra 
deltagarna till spontana kontakter och även själv ta spontana kontakter. Bååth menar också att 
distanskontakter kan kombineras med fysiska träffar, både träffar där handledaren och 
studenterna deltar och träffar där handledaren inte deltar. Om träffarna skall vara obligatoriska 
måste man mycket noga i förväg ha funderat över vad man skall ha dem till och om det är 
nödvändiga, i annat fall finns det en risk att man hindrar tänkbara deltagare från att vara med i 
kursen. 
 
Myringer och Wigforss uttrycker  handledarens betydelse för distanskurser som att pålitlig 
kommunikation mellan lärare och studenter skattas som den enskilt viktigaste faktorn för att 
studenterna skall lyckas  med sina studier. Den uppgift handledaren skall fylla är att ge 
studenten uppmärksamhet och mänsklig kontakt. Myringer och Wigforss menar också att 
även om ny teknik och nya verktyg underlättat interaktionen skall man inte glömma bort 
telefonen som ett medel för att stötta en uppgiven student. (Myringer och Wigforss 2002) 
 
(Bååth 2001) anser att som komplement till tvåvägskontakterna finns flervägskontakter på 
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distans, i form av grupptelefoni, videokonferenser eller datorkonferenser. Nackdelar med 
videokonferenser och grupptelefoni är att deltagarna blir bundna i tiden. Datorkonferenser har 
inte den bindningen, där kan deltagarna vara inne samtidigt eller spridda över tiden och delta 
när de själva vill. Här gäller fortfarande regeln om att svar på frågor skall ske så snabbt som 
möjligt, man skall också bemöda sig om att vara tydlig och använda ett hövligt och positivt 
språk. Viktigt med datorkonferenser är att de är inplanerade i kursens pedagogiska helhet, 
vilket i regel innebär att deltagande är obligatoriskt. Exempelvis får deltagarna bara tillgång 
till visst material via konferensen och uppgifter kanske inte ges på något annat sätt än i 
konferensen och måste diskuteras där. Om kursen skall leda fram till något betyg kan aktivt 
deltagande i konferensen vara obligatoriskt för att ett sådant skall ges. När man på detta sätt 
har fått det att kännas naturligt för deltagarna att delta i en konferens kan sedan de mer 
spontana diskussionerna lättare skjuta fart. 
 
Enligt Bååth bör man som lärare i en datorkonferens försöka att: 

• Stimulera deltagarna till att vara aktiva, särskilt de som verkar tysta och blyga i den 
ovana kommunikationssituationen. 

• Dämpa deltagare som dominerar diskussionen alltför kraftigt. 
• Inspirera och hjälpa deltagare att söka information på egen hand, speciellt i sådana 

källor som mediet inbjuder till, databaser eller Internet. 
• Hjälpa och stödja deltagare som verkar ha särskilda svårigheter. Det är inte 

nödvändigt att läraren svarar på alla frågor utan kanske bara vidarebefordrar frågan till 
hela klassen eller till någon deltagare som man tror kan svara. 

• Strukturera diskussionerna i konferensen, initiera ämnen utöver dem som redan från 
början var aktuella, hyfsa till debatten när så behövs och kanske bidra med frågor och 
synpunkter för att ett ämne skall bli allsidigt belyst. 

 

3.4.5 Utvärdering 
 
Insändningsuppgifterna i distansundervisning skall i första hand vara en hjälp i själva 
inlärningsprocessen. Utifrån den studerandes redovisningar kan distansläraren och 
kursdeltagaren gemensamt bilda sig en uppfattning om inlärningsframstegen. Lärarens 
kommentarer skall  hjälpa den studerande att korrigera, förbättra, vidga, fördjupa perspektivet. 
I den mån ett betyg sätts skall detta i regel ha samma syfte, att ge information om läget för att 
kursdeltagaren skall få en tydlig impuls att arbeta mer med materialet eller gå vidare. 
Insändningsuppgifterna kan dock utgöra en del av underlaget för betygsättning även i en 
distanskurs, men i första hand bör man använda sig av kontrollerade prov eller en större 
redovisning eller projektarbete, där kunskaperna har tillämpats på ett mer självständigt sätt. 
Ytterligare underlag för betygsättning kan vara ett aktivt och meningsfullt deltagande i 
datorkonferenser eller kursträffar (Bååth 2001). 
 
Utvärderingen av själva utbildningen kan enligt Bååth ske genom att: 

• Undersöka hur stor andelen fullföljande kursdeltagare är och ta kontakt med dem som 
fallit ifrån för att ta reda på orsaken. 

• Se på resultaten, i första hand betyg men om möjligt undersöka hur de som genomgått 
en distansutbildning klarat sig efteråt, i en högre utbildning eller i yrkeslivet. 

• Anordna en kursvärdering i form av en skriftlig enkät vid ett avslutande fysiskt möte. 
 
Man kan istället för att ha en avslutande enkät bifoga en minienkät vid varje 
insändningstillfälle, eller enklare att vid varje insändningsuppgift låta den sista frågan gälla 
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synpunkter på den aktuella studieenheten. Bedömningen skall bli så allsidig som möjligt och 
helst skall hela processen från planeringsfasen utvärderas. Utgångspunkten för bedömningen 
kan gärna vara de sju förutsättningarna för framgångsrika distansstudier. Exempelvis i vilken 
mån kursdeltagarna fått hjälp med att verkligen förstå ämnet genom studiehandledningen, 
genom tvåvägskontakterna mellan lärare och elev eller genom en distanskonferens (Bååth 
2001).
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4. Teori 
 
I detta kapitel skall en fördjupning i problemet med att studenter lämnar distanskurserna utan 
att slutföra dem ske. Först en övergripande beskrivning av orsaker till avhoppen och en ökad 
detaljrikedomen allt eftersom. Handledningen av distanskurserna skall studeras djupare och 
avslutas med kursutvärderingar. Kursutvärdering tas upp under rubriken kvalitet och 
kvalitetssäkring, innebörd och sambandet mellan de begreppen tas upp där. 
 

4.1 Genomströmningsproblemet 
 
Keegan och Bååth berättar om en man som heter Durkheim. Denne Durkheim har en teori om 
självmord. Durkheim har haft stöd i erfarenheten och menar att risken för självmord är störst 
bland personer som är svagt integrerade i sitt sociala sammanhang. Dessa personer har få och 
ytliga kontakter med andra människor och känner inga starka band till vare sig människor 
eller organisationer. Durkheims självmordsteori har använts som förklaringsmodell i teorier 
om distansutbildning på så sätt att den svaga sociala integrationen i distansstudentens fall 
leder till avhopp från kursen (Keegan 1996; Bååth 2001).  
 
Enligt Keegan är distanskursens karaktäristiska egenskaper att de undervisande aktiviteterna 
och lärandeaktiviteterna är separerade (i tid och rum). Separationen bidrar till att studentens 
integration i den kursgivande institutionens liv blir svagare och att detta är länkat till 
studenters avhopp från distanskurser. Keegan pekar också på att distanskursernas 
karaktäristiska egenskaper leder till svagheter i den personliga kommunikationen mellan 
student och handledare respektive student och student, vilket har samband med 
avhoppsfrekvensen. Separationen orsakar att en distansstudent inte är så integrerad i det 
sociala nätverk som en kurs given som traditionell klassrumsundervisning utgör (Keegan 
1996). En liten analys är på sin plats här. Det Keegan beskriver kan tolkas som att integration 
ur studentperspektiv kan uppdelas i två delar. Den ena delen är studentens integration i 
institutionen och den andra delen är studentens integration i den specifika kursen. 
 
Bååth fördjupar sig i studentens integration i distanskursen och pekar på att det finns både 
fördelar och nackdelar med distansstudier. Exempel på fördelar är friheten som ger möjlighet 
att träna självständighet i kunskapssökandet och att ha ett större eget ansvar för studierna. 
Frihetens avigsida består av ensamhet. Situationen en distansstudent befinner sig i saknar 
interaktionen som finns i ett klassrum, där både handledare och medstudenter är tillgängliga 
för relativt täta och nära kontakter. Distansstudenten saknar ofta möjligheten att omedelbart 
fråga någon om denne inte förstår något. I regel saknas kurskamrater som man på ett enkelt 
och naturligt sätt kan "kompisläsa" med eller spontant prata med om erfarenheter i studierna. 
Distansstudier ställer också stora krav på deltagarens förmåga att planera och organisera sina 
studier. För att undvika att bli avhoppare krävs ett stort mått studiedisciplin. Ytterligare en 
faktor som påverkar studentens avhoppsbenägenhet är den aktuella distanskursens innehåll av 
distansstudier, en renodlad distanskurs är mer påfrestande för studenten än en kurs med inslag 
av traditionell undervisning (Bååth 2001). 
 
Enligt Keegan leder ett accepterande av den tidigare nämnda "självmordsteorin" till att så gott 
som alla distansstudenter tillhör riskgruppen. Studenternas integration i den utbildande 
organisationen är ömtålig genom hela studerandet eftersom distansstudenter per definition 
inte deltar i institutionens dagliga liv. Samtidigt så innebär industrialiseringen av 
distansutbildningssystemen att en atmosfär av affärsförhållande uppstår mellan student och 
institution vilket motverkar integrationen av studenten (Keegan 1996). Det Keegan säger kan 
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tolkas som att universitetens önskan att massproducera distanskurser motverkar ett 
integrerande av distansstudenterna i institutionernas liv. 
 

4.1.1 Avhoppsorsaker 
 
Problemet med att studenter hoppar av från distanskurser är dokumenterat i olika rapporter, 
där man också redovisar sådant som av studenterna uppgetts vara orsaker till avhoppen. I en 
rapport skriven av Göran Fernold-Melander (Fernold-Melander 1994) kan man läsa att 
avbrott i distansutbildningar främst är av två slag:  
 

• Initiala avhopp. 
• Successiva avhopp eller fördröjning av studierna. 

 
De initiala avhoppen hänför sig till tiden innan kursen börjat och resulterar då i att man 
kanske inte lyckas fylla kursplatserna då tiden för att kalla in reserver är för kort (Fernold-
Melander 1994). 
 
De successiva avhoppen eller fördröjningarna tillhör den kategori som är intressant för denna 
undersökning, då studenterna i denna kategori har påbörjat studierna. Enligt Fernold-
Melander kan avhoppsorsaker (eller fördröjda studier) bero på följande: 
 

• Ämnet motsvarade inte förväntningarna 
• Förkunskaperna räckte inte till för studenten eller den utländska litteraturen var för 

svår. 
• Studenten var inte förberedd för en distanskurs. 
• Tiden räckte inte till för att samtidigt studera och arbeta. 
• Grupparbetet gick inte att slutföra då gruppen blev mindre och mindre på grund av 

avhopp och till slut stod en ensam student kvar. 
• Bristande kontakter student-student, student-lärare eller handledare. 

 
Fernold-Melander menar också att till gruppen successiva avhopp kan hänföras de 
studeranden som i sitt arbete har behov av de kunskaper kursen förmedlar och genomför alla 
moment men inte är intresserade av den formella examinationen (Fernold-Melander 1994) . 
 
Fernold-Melander hänför avhoppsorsakerna till tre olika orsakskategorier: 

• Personliga/logistiska faktorer. Som kan vara förändringar i studenternas målsättningar, 
svårigheter att planera tiden eller att energi och mentala resurser saknas. Förändrade 
familjeförhållanden såsom barns födsel eller separationer hör också hit. 

• Motivations/psykologiska faktorer. Studenten förlorar intresset eller saknar 
inlärningsförmåga. Dock är bristande motivation inte så vanlig som orsak till avhopp 
eller fördröjning. Till denna kategori hänförs också att sambandet mellan studenternas 
olika inlärningsstilar och undervisningsmetoderna påverkar slutförandet av studierna. 

• Undervisningsfaktorer som brister i undervisningen. Studenter klagar på långsam 
respons från lärare eller på att kursmaterialet eller kursens innehåll har brister. 

 
Fernold-Melander anser att faktorerna i den första kategorin inte kan påverkas av den 
kursgivande institutionen men att de övriga två kan påverkas genom ett socialt studerandestöd 
eller genom anpassning av kurserna till studenternas olika inlärningsstilar (Fernold-Melander 
1994). 
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Mary Thorpe (Thorpe 1993) har också studerat orsaker till avhopp från distanskurser och 
kategoriserar dem i fem kategorier: 
 

• Kursfaktorer: Kursen är för lätt eller för svår, innehållet var inte som förväntat, 
ointressant eller kursen innehöll för mycket material i relation till tiden. 

• Institutionella faktorer: För lite handledning eller stöd, problem med handledare eller 
dålig administration med röriga scheman. 

• Lärmiljön: Oförutsedda händelser såsom sjukdom, förändringar i arbetssituationen, 
arbetslöshet. Till denna kategori hör också brist på stöd från familj eller arbetsgivare, 
dålig ekonomi eller konflikt med andra hushållsaktiviteter eller intressen. 

• Den studerandes sätt att närma sig studierna: Studenten upplever sig själv för gammal 
eller inte duktig nog att lära sig. Bristande studievana som leder till svårigheter att 
använda texter, skriva prov eller lösa problem. Studenten kan också sakna 
självförtroende i sin förmåga att lära. 

• Motivationsfaktorer: Kursen var förbunden med mål som redan nåtts och inte längre 
eftersträvas. Bättre möjligheter att lära sig erbjuds på annat håll. Prioritering mellan 
studierna och övrigt som hobby, familj, vänner, fackliga aktiviteter. 

(Thorpe 1993) 
 
Thorpe (Haughey och Burge 2001) Menar också att lärprocessen hindras och 
avhoppsfrekvensen ökar när materialet på nätet blir för omfångsrikt och varierat i 
presentationen. Orsakerna kan vara flera men vanligaste förklaringen är att studenternas 
koncentration splittras om tekniska finesser tar för mycket tid och kraft. Vidare menar Thorpe 
att slutförd utbildning är svårdefinierat då studenter kan anse sig nöjda då de fått de kunskaper 
de eftersträvade och anser sig ha slutfört kursen utan formell examination. (Haughey och 
Burge 2001). 
 
Peter Cookson  (Cookson 1999) har sammanfattat undersökningar som utförts i ett flertal 
olika länder och som fokuserat på studenters anledningar till att hoppa av från en distanskurs. 
Värt att notera om de rapporter som Cookson refererar till är att de utförts under perioden 
1980 -  1983 idag i skrivande stund mer än tjugo år gamla och när Cookson använde dem 
obetydligt yngre. 
 
En undersökning av Carr och Ledwith (Cookson 1999) visar på att avhopparna önskat sig 
mera handledning i kursämnet. En undersökning av Phytian och Clements (Cookson 1999) 
visade att kursernas svårighetsgrad var högre än studenternas förkunskapsnivå. Ensamhet och 
brist på stöd när studenterna mötte svårigheter i studierna var en annan synpunkt. Krav 
kursdeltagandet ställde på studenternas personliga förhållanden med familjer och arbete var 
ytterligare en synpunkt.  Rekkedal (Rekkedal 1983; Cookson 1999) har på basis av data 
ihopsamlat i Norge under tio år, där studenter ombetts ange orsak till avhopp, funnit att 
orsakerna oftast låg utanför institutionens kontroll. Exempel på orsaker i Rekkedals studie är: 
brist på tid, inkomstarbetet kräver för mycket, förändrat studieinriktning eller bytt 
karriärplaner, ekonomiska orsaker, sjukdom, otillfredställande boendeförhållanden eller 
studieförhållanden samt slutligen personliga orsaker. Rekkedal menar också att djupet på de 
frågor som ställts till studenterna angående varför de hoppar av har betydelse. När mer 
djuplodande och individuella frågor ställdes framkom ytterligare orsaker än de tidigare 
angivna. De ytterligare orsakerna var studierelaterade och exempel på dessa var problem med 
själva den metod som användes för studierna, planeringen och organiseringen av studierna, 
missnöje med studiematerialet, handledarens arbetsinsats och tiden det tog att få respons av 
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handledaren på inlämnat material (Cookson 1999). 
 
Kennedy och Powell (Cookson 1999) fann att de flesta avhopparna angav orsaker som av dem 
(författarna) betecknas som externa eller beroende på omständigheterna. En intressant 
vinkling på problemet med avhopp ges av Kennedy och Powell genom beskrivandet av 
avhoppare med ovanstående avhoppsorsaker som ägare till en historia av demoraliserande 
studiemisslyckanden som ger dem ett bagage innehållande känslor av osäkerhet och 
intellektuell underlägsenhet. Bagaget tar de sedan med sig när de påbörjar nya studier. 
Ytterligare en komplicerande faktor är att studenten som påbörjar en distanskurs inte bara 
kommer i kontakt med en institution som förmedlar kunskap, studenten är förutom 
nödvändigheten av att lära sig nya begrepp också tvingad att lära sig diskutera och 
kommunicera på ett sätt som är acceptabelt i den akademiska världen (Cookson 1999) . 
 
Ytterligare en faktor som påverkar avhopp är den tid som studenten har tillgänglig för sitt 
studerande. Enligt Keegan är tillgänglig tid nära länkat till om studierna skall krönas med 
framgång eller bli ett misslyckande. Keegan berättar om en person vid namn Schwittman som 
efter två gjorda undersökningar hävdar att tillgänglig tid är den enda viktiga faktorn för att 
förutspå framgång eller misslyckande i distansstuderandet. Denne Schwittman påstår vidare 
att när studierna bedrivits på tid som ett företag betalat finns små eller inga avhopp. (Keegan 
1996; Bååth 2001). 
 
De hittills uppräknade konkreta avhoppsorsakerna beskrivs på ett annat sätt i en statlig 
undersökning (Distansutbildningskommittén 1998:84). Rapporten berättar om ett antal 
problem som behöver få en tillfredställande lösning för att distansutbildning skall kunna 
utvecklas gynnsamt. 
 

• Tekniken: Man anser att tekniken visserligen utvecklas snabbt men fortfarande inte 
kan betecknas som användarvänlig. 

• Den tekniska användarkompetensen: man anser att datormognaden är förhållandevis 
stor i Sverige men fortfarande är stora grupper helt obekanta med IT-användning. 

• Distanspedagogiken: Utbildning på distans kräver andra pedagogiska metoder än 
närutbildning.  

• Distanspedagogerna: Den nuvarande (1998) lärarkåren har inte fått någon särskild 
utbildning i distanspedagogik. 

• Läromedel för distansutbildning: I huvudsak anser man att läromedlen bör vara 
samma som vid traditionell undervisning men att även självinstruerande material 
behöver utvecklas. 

• Handledning för distansstuderande: Många distansstuderande behöver kontinuerlig 
handledning. I skolor och högskolor finns sällan tillräckligt med personal för 
handledning. 

• Resurstilldelning till distansutbildning: De resurstilldelningssystem som finns tar sikte 
på den löpande utbildningen och är konstruerade för den traditionella 
klassrumsundervisningen. Den traditionella klassrumsundervisningen har sina 
kostnader jämnare fördelade än distansutbildning som har sina kostnader i huvudsak i 
utvecklings och planeringsaktiviteter. 

• Administration för distansutbildning: Skolor i allmänhet är organiserade för det 
fysiska mötet med fysiskt närvarande studenter. Distansstudenter har särskilt stort 
behov av väl utformad information och möjligheter till kontakt utanför ordinarie 
kontorstid. 

• Vägledning för distansstudierna:  Hjälpen att hitta rätt kursutbud är otillräckligt och 
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inte heller finns någon organisation som ger signaler till anordnarna om att det finns 
efterfrågan på viss kurs. 

 
(Distansutbildningskommittén 1998:84) 
 

4.2 Handledning och handledare 
 
Handledningen inleds enligt denna uppsats författare redan vid det tillfälle då de presumtiva 
studenterna tillgodogör sig den information om kursen som ges i syfte att få elever till kursen, 
vilket sker i presentationsfasen. Med utgångspunkt från detta synsätt kommer handledning att 
hanteras under denna rubrik. Denna text börjar med en beskrivning av vad som skall uppnås 
vid handledningen, där John Bååth (Bååth 2001) får stå för de konkreta åsikterna men där 
liknande synpunkter även har hittats hos på andra ställen i denna skrift refererade författare. 
 

4.2.1 Psykologiska faktorer 
 
Bååth (Bååth 2001) använder orden motivation och engagemang som namn på motverkande 
krafter till avhopp från distanskurser och redovisar sedan sin syn på hur detta skall uppnås vid 
kursdesign.  Som grund för hur motivation och engagemang skall uppnås hos studenterna 
redovisar Bååth sju grundläggande psykologiska hypoteser som han menar kan tas som 
etablerade sanningar: 
 

1. Vi försöker alla göra vår omvärld begriplig, meningsfull 
2. Vi strävar alla aktivt efter kunskap 
3. Vi tolkar vår omvärld i överrensstämmelse med våra behov, våra tidigare erfarenheter 

och våra kunskaper. 
4. Vi vill pröva våra färdigheter i praktiken. 
5. Vi behöver känna oss säkra, uppleva trygghet. 
6. Vi vill uppleva tillfredställelse och framgång. 
7. Vi strävar efter mänsklig kontakt och förståelse. 

 
Bååth (Bååth 2001) tillämpar dessa sju punkter på distansutbildning och menar att: 
Distansstuderande lär sig bäst och löper minst risk att bli drop-outs... 
 

1. Om de har möjlighet att verkligen förstå innehållet 
2. Om de på egen hand får göra åtminstone vissa upptäckter (eller återupptäckter) inom 

kunskapsområdet. 
3. Om innehållet motsvarar deras behov, deras tidigare erfarenheter och deras 

förkunskaper. 
4. Om de får möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken. 
5. Om de känner sig trygga - i säkra händer - i studiesituationen. 
6. Om de får uppleva tillfredställellse och framgång i sina studier. 
7. Om de får uppleva mänsklig kontakt och förståelse i studiesituationen. 

(Bååth 2001) 
 
Det synsätt Bååth har på utveckling av distanskurser och som baseras på ovanstående 
psykologiska "sanningar" finns i DUM då Bååths teorier utgör den största delen av de 
designriktlinjer som DUM beskriver. 
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Desmond Keegan berättar om en teori som ansluter till de åsikter John Bååth redogör för i sitt 
förslag till tillvägagångssätt vid design av distanskurser. Teorin säger att avhopp skall 
motverkas genom planering av ett "kvalitets studiematerial" men främst genom att 
tillhandahålla ett adekvat stöd till studenterna för motverkande av avhopp. I de fall då man 
inte kan leverera ett sådant stöd skall man få studenterna att förstå att distansstudier konstant 
kan innebära en risk för avhopp. Bååth stryker under viktigheten av att informera blivande 
distansstudenter om de speciella svårigheter som hör ihop med distansstuderandet, känslor av 
ensamhet och isolation samt nödvändigheten av planering och disciplin (Keegan 1996; Bååth 
2001). 
 
Keegan menar också att för att motverka avhopp är kvalitet och accreditering viktigt för 
distanskursernas status. Status hos distanskurser påverkar hur en kurs blir värderad av en 
eventuell arbetsgivare då en student kommer för att söka arbete efter fullgjorda studier. Om 
status är låg minskar motiveringen att fullgöra kursen hos den enskilde studenten och risken 
för avhopp ökar (Keegan 1996). 
 

4.2.2 Kursdesign 
 
I antologin "Distanslärare och distanslärande" (Gisselberg 2002) tar Brittmarie Myringer upp 
kursbeskrivningens betydelse för nätbaserad utbildning. Myringer skriver att 
kursbeskrivningar och även beskrivningar av utbildningsprogram görs mera innehållsrika och 
kvalitetskriterier och tidigare resultat redovisas, så att den blivande studenten kan bilda sig en 
uppfattning om utbildningen och ställa realistiska förväntningar. Myringer menar att i kursens 
bruksanvisning skall finnas information om sådant som formella och icke formella 
förkunskapskrav, nödvändig utrustning (teknisk), eventuella planerade fysiska 
sammankomsters tid och plats, krav på studietid och tid för utförande av arbetsuppgifter, hur 
kommunikationen i kursen skall ske och vilket teknikstöd som finns tillgängligt, målsättning 
med grupp/projektarbeten och hur de skall genomföras, på vilket sätt och tid lärare är 
tillgänglig men också krav som ställs på studentens gensvar, en presentation av 
lärares/handledares bakgrunder och syn på lärande samt deras förväntningar på studenterna. 
Vidare anser Myringer att en hemsida med aktuell information skall finnas tillgänglig från 
den dag en kurs annonseras (Myringer 2002). 
 
Brittmarie Myringer berättar vidare om att Open University i Storbritannien har utarbetat 
olika strategier för att öka genomströmningen och tar där upp hur Open University hanterar 
studenter som registrerat sig men ännu inte påbörjat kurs. Open University inleder i denna fas 
en kommunikation med studenten för att förbereda studierna. Det ges en introduktionskurs 
och en gemensam kursinformation där både kursmaterialet och institutionen presenteras för 
att den studerande skall kunna bilda sig en uppfattning om arbetsbelastning, vilka kunskaper 
avslutad kurs ger, förväntat tempo och vilka möjligheter man tror sig ha att klara det 
(Myringer 2002).  
 
Ett annat perspektiv på distansutbildning ger Lena Dafgård (Dafgård 2002) utifrån sina egna 
erfarenheter som deltagare i distansutbildning. Dafgård inleder med åsikten att distansstudier 
är svårare än campusstudier för att studenten får ta ett större eget ansvar och klara sig mer på 
egen hand och dessutom att det ställs högre krav på eget deltagande i vissa avseenden. 
Resultat av dessa svårigheter är slutsatsen att distansstudier inte passar för alla. Dafgård 
räknar också upp en lista på stöd som en distansstuderande har behov av. Exempel från listan 
är att kurslitteraturen passar för studier på distans och att det finns en klar och tydlig 



 
 

 
 

29 

studiehandledning som ger studenterna vägledning. Att uppgifter är tydligt formulerade och 
att det också framgår vad som förväntas av den studerande. Vidare menar Dafgård att det är 
oerhört viktigt att man så fort som möjligt får hjälp när man kör fast, från handledare eller 
genom frågor till kurskamrater i diskussionsforum. Många som distansstuderar har ett 
dagtidsarbete och behöver därför kunna få hjälp även kvällstid och helger, om de en Fredag 
upptäcker att de behöver hjälp blir det ett stort problem om hjälpen inte finns tillgänglig före 
Måndag då en ny arbetsvecka börjat. Enligt Dafgård är det också viktigt att det i kurserna 
finns tidsramar för när uppgifter skall vara klara, vilket också underlättar för studenten att 
planera sina studier. Tidsramarna får inte vara för snäva för då försvinner den flexibilitet som 
är en av distansstudiernas fördelar, ej heller för rymliga för då skjuts gärna uppgifterna upp 
och blir glömda och kanske inte hinner göras i tid. Responsen från lärarna på exempelvis en 
insändningsuppgift får ej dröja för länge, då risk för att motivationen försvinner föreligger. På 
kort sikt är inte kommentarer på uppgiften det viktigaste utan att man faktiskt får någon 
respons från handledaren (Dafgård 2002).  
 
Dafgård menar vidare att respons från handledaren skall inte enbart innehålla negativ kritik 
utan det är mycket viktigt att handledaren bemödar sig om att framhålla det positiva. Förutom 
kommentarer om utfört arbete uppskattar man enligt Dafgård att få tips på olika fördjupningar 
som kan göras i olika moment. Det är också viktigt att få information om hur prestationerna 
ligger i förhållande till målen och någon form av betyg eller bedömning är till stor hjälp för 
distansstudenten. Angående tekniken i en distanskurs anser Dafgård att det är viktigt att den 
fungerar och oerhört frustrerande om den enda möjliga vägen till kommunikation faller bort. 
Kursgivaren bör ha förutseende och planera för ett reservsystem att använda om problem med 
det ordinarie uppstår under pågående kurs. Teknisk support till studenter bör också finnas 
tillgänglig under kvällar och helger, av de skäl som nämndes ovan i samband med 
handledarens tillgänglighet, många distansstudenter arbetar dagtid (Dafgård 2002).  
 
Gunnel Wännman Toresson och Berit Östlund (Wännman 2002) anser också att undervisning 
vare sig den sker på campus eller på distans kräver planering och förberedelse. Viss skillnad 
mellan dessa båda organisationsformer finns. Planeringen för campusutbildning har 
tyngdpunkten på den tid lärare och studenter är tillsammans medan den i distansutbildningen 
har tyngdpunkten på den tid lärare och studenter är åtskilda. En noggrann planering är extra 
viktigt vid distansutbildning då det finns mindre utrymme för improvisation och brister i 
planeringen är svåra att reparera under kursens gång. Det krävs också omfattande planering 
för att skapa en stimulerande lärandemiljö för distansstudenter. I förberedelserna ingår att 
planera kursens innehåll och organisation samt hur olika tekniker för undervisningens 
förmedling och interaktion skall användas (Wännman 2002).  
 
Gunnel Wännman Toresson och Berit Östlund (Wännman 2002) menar också att 
utgångspunkten för planeringen måste alltid vara den studentgrupp kursen riktar sig till. Olika 
insatser behövs beroende på om kursen exempelvis vänder sig till ungdomar som vill 
komplettera sin utbildning eller till vuxna i fort och vidareutbildning. Studenternas bakgrund 
har betydelse för exempelvis vilka behov av stöd och uppmuntran de har under kursen. 
Studievana vuxna som går en fortbildningskurs kräver inte samma uppbackning från lärarna 
som vad ungdomar i grundutbildning gör. I lärarens planeringsarbete ingår därför att utarbeta 
en studiehandledning med adekvat information. Ett annat syfte med studiehandledningen är 
att den skall vara undervisande och kompensera lärarens fysiska frånvaro. Detta innebär att 
planeringen av utbildningen och själva genomförandet till stor del redan börjat innan 
studenterna påbörjar utbildningen. Gunnel Wännman Toresson och Berit Östlund ger också 
exempel på vad de anser vara lämpligt innehåll för en studiehandledning: 
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1 Kursplan med mål, innehåll och litteratur 
2 Tips och råd till distansstuderande 
3 Anvisningar på olika sätt att nå ansvariga lärare 
4 Schema och undervisande läsanvisningar 
5 Diskussions och examinationsuppgifter 

 
(Wännman 2002). 
 

4.2.3 Handledaren 
 
Gunnel Wännman Toresson och Berit Östlund (Wännman 2002) tar upp ämnet "lärarrollen i 
distansutbildning". Traditionellt har lärarens främsta uppgift varit att visa på målen för 
utbildningen och sedan kontrollera att studenten nått dessa. Den viktigaste frågan med detta 
synsätt är hur man som lärare på bästa sätt skall kunna överföra kunskap till studenterna och 
sedan bedöma vilka studenter som lärt sig mest och bäst. Nuvarande kunskapssyn är inte 
kunskap något som läraren kan överlämna som gåva till eleven. Lärarens uppgift är istället att 
handleda och visa studenterna på olika vägar genom att låta studenter upptäcka fenomen och 
ta del av och bearbeta information som kan omvandlas till kunskap. De båda författarna 
menar att denna kunskapssyn har fått lärarrollen att förändras inom både närundervisning och 
distansundervisning. Samspel mellan individ och grupp ses som viktigt för det individuella 
lärandet. Språket är ett viktigt verktyg för att detta samspel skall komma till stånd. Genom 
kommunikation och interaktion mellan människor bidrar språket till att kunskap bildas, till 
skillnad från när kunskap överförs från en person till annan då språket anses ge kunskap. 
Detta får konsekvenser för lärarrollen (Wännman 2002).  
 
De konsekvenser som ovanstående beskrivning ger på lärarrollen är enligt samma Gunnel 
Wännman Toresson och Berit Östlund (Wännman 2002) att lärarens uppgift blir att stimulera 
lärandet genom att inte bara fokusera på undervisningens innehåll utan också på dess 
organisation och lärandemiljö. Lärarrollen förändras från att vara en förmedlare av kunskap 
till att bli organisatör och handledare både på individ och gruppnivå. Det hör till lärarens 
uppgift att stimulera studenternas tänkande och problemformulering samt inspirera till 
nyfikenhet. Enligt Gunnel Wännman Toresson och Berit Östlund är detta inte unikt för 
distansundervisning utan förhåller sig på liknande sätt i campusundervisningen. Vissa av 
funktionerna blir däremot mer framträdande i distansutbildningen, där ämneskunskaper, 
kunskaper om planering, kunskaper om läromedelsutveckling och konstruktionsmiljöer alltid 
är viktigt. Lärarens självklara orientering mot undervisningens innehåll måste konkurrera med 
en lika viktig fokusering på undervisningens form (Wännman 2002). 
 

4.3 Kvalitet och Kvalitetssäkring 
 
Under denna rubrik skall begreppen kvalitet och kvalitetssäkring behandlas, först generellt 
och sedan satt i relation till utveckling av distanskurser. 
 

4.3.1 Inledning 
 
"Kvalitet måste genomsyra allt arbete från väl fungerande administration till bra kurser i 
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utbildningarna. Hög kvalitet borgar för framgång. Det ger nöjda studerande, som i sin tur ger 
lärosätet ett gott rykte och därmed rekryteras fler studerande till utbildningarna. Det är viktigt 
att ständigt arbeta med att förbättra utbildningskvaliteten för Sveriges och världens 
distansutbildare" Ewa Magnusson, Generaldirektör Distum (Magnusson 2002).  
 

4.3.2 Begreppsförklaring 
 
Vad är kvalitet och kvalitetssäkring? Vid en sökning på ordet kvalitet i Nationalencyklopedins 
nätupplaga  hittar man en förklaring på ordet kvalitet som säger att det är någontings 
beskaffenhet. Denna förklaring är kategoriserad under metafysik och där finns en hänvisning 
till kvalitetsteknik, som förklarar begreppets användning inom industrin. 
(Nationalencyklopedin 2003) 

Bengt Klefsjö (Nationalencyklopedin 2003) förklarar begreppet Kvalitetstekniks innehåll som 
metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster. 
Klefsjö skriver vidare att synen på begreppet kvalitet under senare år förändrats. Tidigare 
betydde kvalitet enbart "uppfyllande av specifikationer", men i dag definieras en varas eller 
tjänsts kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar. Den 
förändrade synen innebär att kvalitetstekniken gjorts till en angelägenhet som inte angår 
enbart produktionen utan samtliga anställda i ett företag, en förvaltning eller organisation. 
Klefsjö skriver att en lyckad kvalitetsstrategi bygger på att kunderna sätts i centrum, att beslut 
baseras på fakta och att samtliga anställda är engagerade i ett ständigt arbete med att förbättra 
företagets alla processer, inom såväl utveckling och administration som tillverkning 
(Nationalencyklopedin 2003). 

Sökning på ordet Kvalitetssäkring (Nationalencyklopedin 2003) hänvisar den intresserade till 
Kvalitetsledningssystem Som är ett system för att säkerställa kvaliteten (kvalitetssäkring) på 
ett företags eller en organisations produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, 
ansvar och aktiviteter. Systemet baseras på en av ledningen fastlagd kvalitetspolicy, bland 
annat innebärande noggrann genomgång av verksamhetens rutiner, som dokumenteras och 
sammanfattas i en kvalitetsmanual som strikt skall tillämpas. Externa intressenter ges 
möjlighet till insyn i kvalitetsarbetet och dess resultat. Internationella standarder för 
kvalitetssäkring och kvalitetsledning  (ISO 9000-serien), finns och bygger på erfarenheter från 
flera branscher och där en kvalitetssyn baserad på förebyggande, förtroende och 
kundinriktning används (Nationalencyklopedin 2003). 

 

4.3.3 Kvalitet i distansutbildning 
 
Med industrins definitioner av begreppen kvalitet och kvalitetssäkring vidare in i 
distansutbildningens värld för att undersöka hur begreppen används där. I antologin "Kvalitet 
och flexibel utbildning" har Henrik Hanson (Hansson 2002) samlat ett antal olika författares 
bidrag inom ämnet. En av dessa författare är Torstein Rekkedal som skriver att kvalitet oftast 
definieras som lämplighet för ändamålet i förhållande till kundens/användarens behov. Detta 
antyder enligt Rekkedal att kvalitet beror på någons åsikt om vad som är ändamålet med 
någon specifik företeelse. Rekkedal skriver vidare att det är svårt att definiera kunden inom 
utbildningen, där staten betalar, den studerande är den omedelbara användaren och 
arbetsgivarna är sekundäranvändare (Nationalencyklopedin 2003). 
 
Denna uppsats tar upp problemet ur studentens perspektiv och därför fokuseras det framöver 
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på de delar av kvalitets och kvalitetssäkringsbegreppen där studenterna är delaktiga i 
verksamheten. Ett exempel på denna delaktighet är utvärderingen av en genomförd kurs, där 
studenternas synpunkter på ett eller annat sätt är intressanta. 
 
Thorstein Rekkedal (Rekkedal 2002) pekar på ett problem specifikt för utvärdering av 
distansutbildning. Rekkedal skriver att det sätt på vilket distansutbildning organiserats ger 
färre möjligheter för direkt feedback från studenterna till dem som har ansvaret för 
utbildningen. Det innebär att de som planerar, utvecklar och genomför utbildningen måste 
formalisera sitt arbete i syfte att tillhandahålla information om hur utbildningen fungerar. 
Rekkedal skriver att det inte är nödvändigt i system där lärarna, som ofta har ansvaret för 
både planeringen och utförandet, står i fortlöpande förbindelse med sina studenter. Rekkedal 
berättar också att det är typiskt för de flesta stora distansutbildningsinstitutioner att ha inrättat 
separata avdelningar för forskning och utvärdering, eller på annat sätt formaliserat sina 
kvalitetsförbättrings och kvalitetssäkringsarbeten på annat sätt. Exempel på detta är 
exempelvis Open University i Storbritannien eller Fernuniverzitet i Tyskland (Rekkedal 
2002). 
 
Eva Wigforss tar i skriften "Utveckling och kvalitetssäkring av nätburen distansutbildning" 
(Wigforss 2000) upp kursutvärdering och menar att en viktig del i en kurs är att erbjuda 
studenter möjlighet att ge sin utvärdering och att få återkoppling från kursledningen angående 
sin utvärdering inom rimlig tid. Wigforss skrift är en rapport från ett forskningsprojekt och 
innehåller en stor mängd data från utvärderingar av sjutton distanskurser. De beskrivna 
sjutton kurserna har utvärderats av lärare och studenter gemensamt, i nio fall har ett speciellt 
elektroniskt utvärderingsverktyg använts och i övriga fall har skriftliga utvärderingar, 
antingen på plats eller med formulär utskickade till studenterna per e-post använts (Wigforss 
2000). 
 

4.3.4 Kvalitetssäkring i distansutbildning 
 
Wigforss tar i sin rapport  (Wigforss 2000) upp metoder för kvalitetssäkring, som använts i 
utvecklings och utvärderingsprocessen av de i rapporten beskrivna studerade distanskurserna. 
Tre olika metoder presenteras: kvalitetssäkring med indikatorer för 'best practise', 
kvalitetssäkring med kriterier för 'benchmarks' samt slutligen Kvalitetssäkring av 'flexibelt 
lärande' i högskolan. Av de tre olika metoderna innehåller två mer detaljerade riktlinjer för 
hur olika moment skall hanteras i olika skeden av distanskursens liv, eller specifika kriterier 
som kan användas för att mäta kvaliteten på en distanskurs (Wigforss 2000). 
 
Nedan en närmare titt på de två metodernas innehåll ur studentperspektivet. Det som 
utelämnas är exempelvis sådant som har med organisationen runt distanskursen att göra eller 
resursfördelning till kursen, vilket studenterna inte direkt har kontakt med. Urvalet av 
relevanta principer och punkter vilar på att denna undersökning riktar sig till studenter och då 
blir det intressant att speciellt studera de principer och punkter som studenterna rimligen kan 
veta något om. För att illustrera detta förhållande kan vi studera en princip ur indikatorer för 
'best practice': 
 
" Princip 2:  Ett långvarigt engagerat ledarskap. Finns det i organisationen lärare i ledande 
roll som engagerat sig över en längre period och vidmakthåller sitt engagemang för 
nätdistribuerad utbildning. En indikator är då om det finns samarbetsformer för lärare 
mellan olika områden som kan stödja varandra." (Wigforss 2000) 
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Den ovanstående principen är ett exempel på princip eller punkt som kan vara viktig men som 
utelämnats i denna undersökning, därför att den behandlar områden som deltagare i 
distanskurser inte direkt är involverade i. De principer och punkter där deltagarna i 
distanskurser är direkt involverade följer nedan. Kvalitetssäkring med indikatorer för 'best 
practice' (Wigforss 2000): 
 

• Princip 3: Tillträde till kursen oberoende av kön eller etnicitet. Indikatorer som 
visar på hur väl man lyckas fylla dessa mål har att göra med om kursen verkligen 
kan nås av alla. Om det finns en väl utvecklad strategi för att nå dessa 
studentgrupper, hur kursuppläggning och stöd under kursen är utformade och om 
specifika andra kunskaper är nödvändiga (ex: stora datorkunskaper) eller om 
specifik utrustning är nödvändig (ex: avancerade datorer) 

• Princip 4: En förståelse för studentens och uppdragsgivarens krav. Relevanta 
indikatorer för nätdistribuerade distanskurser för fortbildning och vidareutbildning 
är speciellt hur man lyckats ta hänsyn till uppdragsgivarens krav på anpassning av 
kompetensutveckling. Det innebär också att man lyckas möta olika inlärningsstilar 
och förväntningar. 

• Princip 5: Kursdesign, utveckling och implementering skall ge ett effektivt och 
aktivt lärande. Indikatorer är om utformningen möter lärarens och studentens krav 
på pedagogisk kvalitet. Det skall finnas tydliga kriterier för utvärdering av 
studentens lärande och förväntade prestationer. Kursdesignen skall använda sig av 
interaktiva undervisningsformer där det också ingår "mänsklig kontakt". Kursen 
ska var så utformad att det finns stödfunktioner för den nya teknologiska 
inlärningsmiljön. 

• Princip 8: En kontinuerlig utvärdering för förbättring av kurserna. Det ska finnas 
tydliga indikatorer på hur man avser utvärdera kursen och sedan tillämpa denna 
utvärdering för förbättringar. 

• Princip 10: Studenternas behov ska tillgodoses. Indikatorer är sådant som anger 
hur man lyckats möta studenternas behov av tekniskt och pedagogiskt stöd samt 
också av personligt stöd i inlärningen. Speciella faktorer som rör studenternas 
mångfald är beaktade. Studenterna skall ha tillgång till tydlig information om 
förkunskapskrav, undervisningsformer, antagningskriterier, kursinnehåll, deadlines 
etc. 

 
Kvalitetssäkring med kriterier för 'benchmarks' (Wigforss 2000) består av tjugofyra punkter 
där de för denna uppsats intressanta enligt tidigare definition är följande: 
 

• Punkt 4. Det ska finnas guidelines för vad som kan anses vara minimistandard för 
kursutveckling, design och distributionsformer. Där studenternas lärande är avgörande 
och inte eventuell teknologisk tillgång för distribution av kursinnehåll. 

• Punkt 6. Kurserna är gjorda så att det krävs av studenten att denne engagerar sig i 
analys, syntes och utvärdering som en del av kurs och programkrav. 

• Punkt 7. Studenternas interaktion med lärare och andra studenter utgör ett väsentligt 
inslag i kursen och underlättas genom användning av olika medel exempelvis e-post. 

• Punkt 8. Återkoppling på studenternas uppgifter och frågor ska vara konstruktiv och 
ges inom rimlig tidsram. 

• Punkt 9. Studenterna får lära sig metoder för effektiv informationssökning som 
innebär att kunna värdera olika resurser. 

• Punkt 10. Innan en student engageras i en nätburen kurs ska denne vägledas om 
kursen vad gäller 1. om denne är tillräckligt motiverad och engagerad att lära via 
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distans 2. om denne har tillgång till kursens nödvändiga minsta teknologiska krav. 
• Punkt 11. Studenten ska ges skriftligen och på ett tydligt och klart sätt nödvändig 

kursinformation om inlärningsmål och begrepp. 
• Punkt 12. Studenten ska ha tillgång till tillräckliga biblioteksresurser, som kan 

inbegripa ett virtuellt bibliotek tillgängligt via WWW. 
• Punkt 13. Lärare och student överenskommer om förväntningar rörande tidpunkter för 

studenternas inlämningsuppgifter och lärarens svar på dem. 
• Punkt 14. Studenten ska ha fått information om kursen som inbegriper krav på 

tillträde, kursavgifter, kurslitteratur, tekniska och ämnesrelaterade krav samt tillgång 
på stöd till studenten. 

• Punkt 15. Studenterna ska ges hands-on träning och information om hur de tar hem 
material från elektroniska databaser, bibliotek, offentliga arkiv, nyhetsförmedlare och 
andra källor. 

• Punkt 16. Studenterna ska ha tillgång till teknisk hjälp under hela kursens gång och 
denna hjälp ska inkludera detaljerad information om kursens elektroniska media, 
övning i att använda dessa media och lättillgänglig tillgång till tekniskt stöd. 

• Punkt 17. frågor som riktas till servicepersonal för studenter ska besvaras snabbt och 
inom ett strukturerat system, exempelvis helpdesk som kan ta hand om studenternas 
klagomål. 

• Punkt 22. Kursens effektivitet och undervisning/lärandeprocesser ska bedömas genom 
en utvärderingsprocess som använder sig av flera olika metoder och som tillämpar 
specifika mått. 

• Punkt 23. Fakta om vilka studenter som antagits, kostnader och lyckade nya 
användningar av teknologi används för att utvärdera kursens effektivitet. 

 
Tanken bakom de uppräknade principerna och punkterna är att man vid kursutvecklandets 
inledning ställer upp mål för vad som skall uppnås och definierar hur måluppfyllelsen skall 
mätas. Ett exempel på tillämpning av del av punkt 23 i 'benchmarks' kräver att man i förväg 
bestämmer vilka uppgifter man vill ha och behöver samla in om de enskilda kursdeltagarna, 
som kanske definieras genom att man har en målgrupp för en specifik kurs och vill kunna 
utvärdera om det är denna målgrupp som sökt till och deltagit i kursen.  
 
Om man använder samma exempel (punkt 23) i relation till DUM så skall det i 
planeringsfasen göras marknadsundersökning för att finna ut om kursen behövs, en målgrupp 
skall definieras som har behov av kursen, vilka data som behövs för utvärderingen och en 
plan för hur det skall samlas in skall definieras och förberedas. Under faserna introduktion 
och genomförande samt utvärdering samlas den data in som man är intresserad av. I 
utvärderingsfasen av DUM skall sedan data analyseras i relation till de uppsatta måtten, som i 
det närmast ovanstående exemplet kan sägas vara målgruppens definition men också annan 
information som framkommit vid marknadsundersökningen. 
 

4.4 Teoridiskussion 
 
Innehållet i detta kapitel syftar till att beskriva problemet med avhopp från distanskurser. Den 
litteratur som lästs visar att studentens integration i distanskursen är viktig för att motverka 
avhopp. Integrationen består av två delar, integration i kursgivande institution och integration 
i aktuell distanskurs. Integrationsproblemen uppstår huvudsakligen på grund av att 
distansstudier bedrivs med handledaren och den stödjande organisationen (institutionen) 
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åtskiljd från studenterna i både tid och rum, vilket leder till att kommunikationen  och 
informationsutbytet emellan alla inblandade parter i distanskursens genomförande försvåras. 
 
Botemedlet för distanskursernas kommunikationsproblem är enligt litteraturen att planera, 
utforma och genomföra distanskurser på ett noga genomtänkt sätt och med tillräcklig 
resurstilldelning. Kommunikationen mellan student och handledare rekommenderas bestå dels 
av ett i förväg producerat material som vägleder studenten genom studierna, dels av en 
kommunikation på distans via något medium som sker mellan alla i en distanskurs deltagande 
handledare och studenter vid behov. Kommunikationen mellan student och institution består 
av att institutionen levererar relevant information, svarar på frågor och erbjuder 
stödfunktioner som till exempel en helpdesk för tekniska problem. Tillgänglighet, tydlighet 
och entydighet i kommunikationen är något som understryks.  
 
Kvalitet är ett begrepp som dyker upp här och var i den studerade litteraturen och önskvärt är 
att distanskurser skall hålla en hög kvalitet sedd ur flera perspektiv. En kurs av hög kvalitet 
skall leda exempelvis till att studenter vill genomgå kursen och till att arbetsgivare vill 
anställa studenter som genomgått kursen för att de fått efterfrågade kunskaper. För att uppnå 
hög kvalitet rekommenderar litteraturen att kurserna kvalitetssäkras. För att kvalitetssäkra en 
kurs rekommenderas användningen av någon metod som täcker in en distanskurs hela 
levnadslopp från det att kursen första gången skapas till det att kursen upphör att genomföras. 
Kvalitetssäkringsmetoden rekommenderas innehålla kriterier som gör det möjligt att vid 
utvecklingen bedöma om man når kvalitetsmålet och vid utvärderingen bedöma om man 
nådde kvalitetsmålet. 
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5 Empiri 
 
Detta kapitel behandlar det material som blev resultatet av datainsamlingen. Materialet är 
omfattande och därför svårhanterligt och det sätt som valts att hantera detta problem är att 
diskutera fram en väg att följa genom materialet, kapitlet har därför inslag av analys. Som 
nämndes i uppsatsens inledning har även denna gång handledare och kursutvecklare fått bidra 
med fakta och synpunkter, vilket behandlas sist i detta kapitel. 
 

5.1 Inledning 
 
Närmast efter denna kapitelinledning kommer några inledande ord om hur data har behandlats 
och utvalts för den efterföljande redovisningen, alla enskilda enkätfrågor redovisas inte utan 
ett urval har gjorts och om detta urval och andra val berättas under rubriken "Dataanalys". 
Under rubriken "Respondenterna" studeras dessa med avseende på demografiska egenskaper 
och personliga förhållanden. De konkreta avhoppsorsaker som uppgivits på den direkta frågan 
om varför respondenten hoppat av studeras under rubriken "Avhoppsorsaker, där dessa 
kategoriseras efter mönster enligt Thorpe (Thorpe 1993). 
 
Vid utformningen av enkäterna användes DUM som hjälp för att dela upp frågorna i block 
och på motsvarande sätt kommer DUM att användas för att redovisa resultatet. 
Frågeformulären är utformade på så sätt att frågorna i den postbefordrade enkäten placerats 
under rubrikerna presentation, introduktion, genomförande och utvärdering och redovisas i 
den ordningen under rubriken "Resultat". Den Internetbaserade enkäten skiljer sig lite från 
den postbefordrade i fråga om rubriksättning av frågeområdena men de områden 
Webformuläret omfattar finns i den postbefordrade enkäten. På grund av problemen med det 
webbaserade verktyg som användes fick en del frågor som bedömdes som mindre viktiga 
utelämnas, andra frågor omformulerades eftersom det webbaserade verktyget inte kunde 
koppla ett öppet svarsfält till varje fråga och några frågor lades till i Webenkäten jämfört med 
Postenkäten. Utvärderingsfrågorna utelämnades helt i Webenkäten , motiverat av att 
Postenkäten visade att utvärderingsfasen inte gav någon större mängd intressant information. 
 
En kort repetition av materialets beskaffenhet:  

• Två enkätinsamlingar med stort inslag av frågor med öppet svar.  
• Den ena enkäten befordrad till respondenterna med hjälp av traditionellt postutskick, 

härefter refererad till som " Postenkäten ".  
• Den andra enkäten befordrad till respondenterna med hjälp av webteknologi, härefter 

refererad till som " Webenkäten ".  
• Antalet respondenter som utvaldes för mottagande av  Postenkäten  var 

etthundrafemtionio (159) stycken.  
• Antalet utvalda för  Webenkäten  var trehundranittionio (399).  
• Postenkäten  resulterade i tjugofyra (24) svar och  Webenkäten  resulterade i 

femtioåtta (58) svar. 
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5.2 Om dataanalys 
 
Postenkäten riktades till förmodade avhoppare från distanskurser och Webenkäten riktade sig 
till deltagare i distanskurs utan någon begränsning till att de skulle vara avhoppare. För att 
koppla ihop dessa båda enkäters resultat till att båda säga något om avhopp från distanskurs 
behövs en förklaring av hur.  
 
I teorikapitlen beskrivs Rekkedals (Rekkedal 1983; Cookson 1999)  upptäckter i samband 
med avhopp från distansutbildningar upp. Rekkedal menar att vid en ytligare utfrågning av 
studenter anges avhoppsorsaker som ligger utanför institutionens kontroll men vid mer 
djuplodande och individuella utfrågningar framkommer ytterligare orsaker upp som är 
studierelaterade och har med kursens utformning och genomförande att göra. Rekkedals 
upptäckt kan tolkas som så att en students utsaga om varför denne hoppade av kan vara en 
sammanfattning av flera mindre orsaker.  
 
Exempel: En student förstår inte de givna skriftliga instruktionerna och skickar e-post med 
begäran om förtydligande av handledaren. Handledaren svarar efter några dagar men 
studenten vill ha ytterligare förtydliganden och skickar ny e-post med begäran om tydligare 
svar... Historien slutar med att studenten hoppar av kursen men får så småningom frågan 
varför, varvid denne anger tidsbrist som orsak. Om man nöjer sig med det svaret och inte 
undersöker djupare får man inte veta att de skriftliga instruktionerna var otydliga och kanske 
var den faktiska orsaken till att studenten upplevde sig ha tidsbrist. 
 
Rekkedals upptäckt används i denna undersökning för att koppla ihop Postenkätens resultat 
med Webenkätens resultat. Problem som av respondenterna uppfattas vara just problem i både 
Postenkäten och Webenkäten behandlas som möjliga avhoppsorsaker. 
 

5.3 Respondenterna 
 
Under denna rubrik redovisas den information som kunnat utläsas om respondenterna. 
 

5.3.1  Postenkätens respondenter 
 
Den könsmässiga fördelningen mellan respondenterna är i det närmaste jämn och den 
övervägande delen lever i ett parförhållande. Åldersmässigt överväger gruppen tjugo till 
tjugonio år med några respondenter i gruppen fyrtio till fyrtionio och en respondent som är 
femtio eller äldre. En absolut övervägande majoritet bedriver sina studier i hemmiljö men 
även enstaka exempel på annan lokal förekommer. Miljön där respondenterna vistas vid sina 
studier anser de i stor utsträckning vara befriad från störningar men barn och oförstående äkta 
makar förekommer. Knappt två tredjedelar av respondenterna är förvärvsarbetande i någon 
form medan en tredjedel anger studier som huvudsaklig sysselsättning. Studieanledningar 
som uppges är från tidsfördriv till behov av kunskapen i arbetet. Drygt två tredjedelar av 
respondenterna bor inom ett avstånd av trehundra kilometer medan resterande respondenter är 
utspridda på avstånd mellan trehundra kilometer och ettusenetthundra kilometer. Knappt två 
tredjedelar har erfarenhet av tidigare distansutbildning medan nästan nio av tio har erfarenhet 
av kurser på universitetsnivå tidigare. Tre fjärdedelar tycker att distansutbildningsformen är 
bra eller acceptabel medan resten tycker den är dålig eller ej har en bestämd åsikt. 
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Respondenterna anser sig vara erfarna datoranvändare i åtta fall av tio och medelerfarna i två 
fall och ingen anser sig vara oerfaren. 
 
Tidpunkt då avhopp från kurs har skett anges i huvudsak vara vid inledningen av en kurs med 
en mindre andel som genomfört kursen till mitten och några till slutet. Ett stort antal av 
"avhopparna" avser att slutföra kursen vid ett senare tillfälle. Orsakerna till avhoppen skall 
studeras närmare längre fram under rubriken "Avhoppsorsaker". 
 

5.3.2  Webenkätens respondenter 
 
Den könsmässiga fördelningen är även här jämn mellan kvinnor och män. Åldersfördelningen 
i denna grupp har tyngdpunkten i åldersgruppen tjugo till tjugonio år, med resten av 
respondenterna fördelade mellan i huvudsak åldersgrupperna trettio till trettionio år och fyrtio 
till fyrtionio år. Den största delen av respondenterna har barn men anser inte att deras barn 
stör studierna i någon större utsträckning. Övriga störningar som påverkar studierna i denna 
grupp kan hänföras till att även övriga livet kräver sin tid, vilket man kan anta även gäller  
Postenkäten s respondenter. Studierna bedrivs huvudsakligen i hemmiljö med enstaka 
exempel på andra miljöer. Samtliga respondenter anser sig vara vana eller mer avancerade 
datoranvändare. Sex av tio respondenter har tidigare deltagit i distansutbildning och endast 
två individer har inte tidigare deltagit i kurser på universitetsnivå. Sju av tio studenter kan 
oftast eller alltid avsätta nödvändig tid för sina studier medan resten har varierande grad av 
problem med detta. Sex av tio studenter genomför sina studier inom Luleåområdet medan tre 
av tio befinner sig inom länet medan övriga är utspridda över landet. 
 
I denna grupp utelämnades frågan om huvudsaklig sysselsättning och därför kan inte sägas 
något säkert om detta. Ur data kan ändå utläsas att i gruppen finns förvärvsarbetande och 
studenter, intrycket är att i kontrast till  Postenkätens respondenter har majoriteten i denna 
grupp tyngdpunkten på studier. Anledningen till att respondenterna påbörjat studierna spänner 
även här från tidsfördriv till ett upplevt behov av den kunskap kursen skall ge. 
 

5.4 Avhoppsorsaker 
 
Den frågeställning som skall besvaras med denna undersökning är varför studenterna hoppar 
av och därför är konkreta avhoppsorsaker en lämplig ingång i empirin som samlats.  
Postenkätens målgrupp var förmodade avhoppare från nätbaserade distanskurser och 
intressant att studera är då de konkreta orsaker till avhopp som uppges.  
 
Respondenterna i  Postenkäten  anger i fem fall att de hoppat av på grund av privata orsaker, 
dit räknas sådant som kursgivaren ej kan påverka. Några respondenter angav överhuvudtaget 
ingen orsak till sina avhopp. Övriga som uppgav orsaker är i nedanstående lista uppräknade 
med den uppgivna orsaken till avhoppet understruken, kompletterat med information som ger 
en mer ingående men inte komplett beskrivning av respondenten. Nedanstående lista baserar 
sig på de svar  Postenkäten s respondenter avgett på frågan om anledningen till deras avhopp 
från den kurs de deltog i: 
 

• (Respondent 1) Var inte vad jag förväntade mig: Denne respondent som sökt sig till 
kursen för "personlig utveckling" och som är förvärvsarbetande uttrycker 
synpunkterna att kursnamnet nog var lite vilseledande och hade önskat mer 
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information om kursinnehållet före ansökan. Respondenten tycker också att 
informationen som fanns tillhands vid dennes ansökan borde varit tydligare och menar 
dessutom att studietakten ökade mycket under kursens gång. 

 
• (Respondent 2) Upplägget var så dåligt att ansvariga lärare ej klarade ut sina 

åtaganden: Denne respondent som sökt sig till kursen av intresse och som är 
förvärvsarbetande uttrycker åsikten att det är svårigheter att tvingas jobba i grupp med 
två andra då en gärna åker snålskjuts.  

 
• (Respondent 3) Felinformerad om kursens innehåll: Denne respondent som är 

förvärvsarbetande tycker att "vanlig utbildning" är bättre i jämförelse med 
distansutbildning och besvarar frågan "Fanns det felaktigheter i den information du 
hade vid ansökan till kursen" med "Jag kollade inte upp så noga utan sökte bara 
kursen" 

 
• (Respondent 4) Ont om tid: Denne respondent sökte till kursen av intresse och ägnar 

sig huvudsakligen åt studier. Respondenten anser sig inte ha fått en bra start på kursen 
men anser  orsaken till detta vara självförvållad. Respondenten tyckte också att de 
ingående inlämningsuppgifterna var svåra och stora. 

 
• (Respondent 5) Tidsbrist i kombination med svår uppgift: Denne respondent sökte sig 

till kursen med anledning av ett behov av fortbildning inom IT och huvudsakliga 
sysslan är förvärvsarbete. Respondenten anser att kursens innehåll inte stämde överens 
med den egna tolkningen av (förmodar vi) tillgänglig information vid ansökan. 
Respondenten anser också att kursens omfattning var stor och att 
inlämningsuppgifterna var OK men trots detta fastnade på en. Respondenten anser att 
den handledning som erbjöds var för liten i förhållande till respondentens 
förkunskaper. 

 
• (Respondent 6) Kursen motsvarade ej förväntningarna: Denne respondent sökte sig till 

kursen i önskan att lära sig mer och förvärvsarbetar i huvudsak. Respondenten 
drabbades också av problem med att hitta websidan, kunde inte logga in och saknade 
en kontaktperson. Respondenten anser att kursens omfattning var för teoretisk och 
tycker att inlämningsuppgifternas relevans var noll och på tok för lätta. 

 
• (Respondent 7) Arbetet: Denne respondent som sökt sig till kursen av önskan att prova 

på universitetsstudier ägnar sig i huvudsak åt förvärvsarbetande. I övrigt verkar denne 
respondent förnöjd och menar att inlämningsuppgifterna var rätt så OK och att svar på 
frågor inte kom snabbt men frågade inte så mycket heller. 

 
• (Respondent 8) Det gick inte att förena med arb.situationen just då: Denne respondent 

sökte sig till kursen av intresse för webb, huvudsaklig sysselsättning är förvärvsarbete. 
Anser inte att kursens innehåll stämde med tillgänglig information vid ansökan och 
hade förutsatt att det handlade mer om praktisk webbdesign. Respondenten ansåg 
också att kursens omfattning var för intensiv i förhållande till sitt förvärvsarbete. 

 
• (Respondent 9) Hade för mycket att göra, för lite handledning: Denne respondent 

sökte sig till kursen i önskan att lära sig mer om datorer och ägnar sig i huvudsak åt 
förvärvsarbete i eget företag. Hon tycker om distansutbildningsformen att "gärna mer 
handledning" och hade önskat ha en mer exakt beskrivning av vad kursen tar upp och 
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dess mål vid ansökan. Respondenten lyckades inte komma med i någon grupp inför 
grupparbetet och tappade därför intresset. Respondenten tycker också att 
inlämningsuppgifterna var bra men fick bara delvis den handledning som denne 
önskade och är bara delvis nöjd med handledarens prestationer. 

 
• (Respondent 10) Kursen uppfyllde ej mina förväntningar: Denne respondent sökte sig 

till kursen för att den verkade intressant och ägnar sig i övrigt huvudsakligen åt 
förvärvsarbete. Denne respondent uteblev från det fysiska introduktionsmötet och fick 
ej den information som delgetts där. Respondenten anser att inlämningsuppgifterna 
var dåligt definierade. 

 
• (Respondent 11) För många kurser vid sidan av (24p) samt kamrater i grupparbete 

hoppade av vilket medförde att det blev svårt att slutföra arbete ensam: Denne 
respondent sökte sig till kursen för att innehållet lät intressant och relevant för 
utbildningen. Respondentens huvudsakliga sysselsättning är studier. Respondenten 
hade före ansökan till kursen velat ha ytterligare information om att quizzar skulle 
användas men anser det inte vara ett krav. Respondenten uttrycker också att denne 
trodde webbdesign skulle innebära programkodning och inte marknadsföring och 
estetiska krav. Vidare anser respondenten att trots 25% kurstakt var tempot högt och 
att schemat hoppade fram och tillbaka, facit ändrades och gruppindelning för 
grupparbeten var problematisk. Vidare anser respondenten att läsanvisningar fanns 
men inget tydliggörande av vad som är viktigare än annat. Om handledningen 
uttrycker respondenten det som så att inte mycket handledning erbjöds bara 
instruktioner om vilka kapitel som skulle läsas och en kort introduktion till 
grupparbetet. Respondenten anser vidare att hjälpen att påbörja kursen borde ha 
omfattat en gruppindelning första dagen samt mer info om vad som var mer eller 
mindre viktigt i kursen. Respondenten anser också att första grupparbetet var stort 
med tanke på att det var ett första arbete. Respondenten tycker också att omfattningen 
på kursen var stor och tog upp för brett område för de 4 eller 5 poäng den gällde. 
Respondenten är missnöjd med handledarens prestationer avseende ej fungerande 
facit, tidsschemats ändringar, brist på hjälp med gruppindelningen. 

 
• (Respondent 12) Fann det inte mödan värt att fortsätta: Denne respondent sökte sig till 

kursen för att få kunskap användbar i sitt arbete och sysslar huvudsakligen med att 
förvärvsarbeta. Respondenten anser att tidsangivelser för kursmomenten ej var 
fungerande och att kurslitteraturen var svår att få tag i. Respondenten anser inte att 
kursen motsvarade dennes krav på en akademisk kurs avseende kvaliteten denne 
tycker också att inlämningsuppgifterna var orelevanta översättningsövningar. Vidare 
kunde respondenten omedelbart kontakta handledaren vid behov men menar att detta 
ej var populärt och att handledarens prestationer är det sämsta denne varit med om 
under insamlandet av 300 akademiska poäng. Respondenten menar vidare att 
handledaren var otrevlig gränsande till oförskämd vid kontakt och upplevde det som 
att handledaren överhuvudtaget ville ha så lite kontakt som möjligt. 

 
• (Respondent 13) Hade studerat i 3 år fanns ingen ork just då: Denne respondent sökte 

sig till kursen med önskan att "göra något annat" och  sysselsätter sig huvudsakligen 
med förvärvsarbete, Respondenten hade vid kursansökan velat ha tillgång till 
information om vilka lärare man kunde kontakta och hade förväntat sig ett annat 
innehåll i kursen än det faktiska. 
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• (Respondent 14) Alldeles för tråkig kurs: Denne respondent sökte sig till kursen i 
avsikt att förkovra sig lite till och komplettera sin utbildning till IT-administratör. 
Respondenten ägnar sig huvudsakligen åt förvärvsarbete. Synpunkter som denne 
respondent har på kursen är att väntan på feedback för inlämnade arbetsuppgifter var 
lång men uttrycker för övrigt inga åsikter. 

 
• (Respondent 15) Dåligt kursupplägg: Denne respondent sökte sig till kursen för 

kompetensutveckling och sysslar i huvudsak med förvärvsarbete. Respondenten anser 
inte att kursen innehåll stämde med informationen denne hade vid ansökan, då där inte 
fanns någon praktisk webdesign. På frågan om handledare var aktiv för att få 
studenternas synpunkter på kursen svarar respondenten att han inte såg handledaren 
som någon resurs. 

 

5.5 Resultat 
 
Som tidigare beskrivits kommer under denna rubrik en genomgång av enkäternas material att 
göras genom en strukturering enligt faserna i DUM. 

5.5.1 Presentation 
 
Under denna rubrik finns frågorna som behandlar den information studenterna hade tillgång 
till vid tillfället då de ansökte till kursen. De frågor som behandlade detta område avslutades 
med frågan "Motsvarade kursen dina förväntningar".  Postenkäten visar att av tjugofyra 
respondenter anser sexton stycken att kursen inte motsvarade deras förväntningar. Av de 
övriga åtta tyckte sex att kursen motsvarade deras förväntningar. De förväntningar man kan 
utläsa att studenterna haft uttrycktes i ord av några Postenkäten studenter: 
 

• Motsvarar ej mina kvalitetskrav på akademisk kurs   
• Var inte den nivå jag hade räknat med       
• Trodde det skulle vara mer praktiskt och inte så mycket teori 
• 100% självstudier är ingen kurs     
• Trots 25% takt, högt tempo. Bara lära in kurs, ej förståelse. 

 
Webenkäten visar att av femtioåtta studenter anser tjugoen att kursen inte motsvarar deras 
förväntningar, nitton tycker att den inte helt motsvarar förväntningarna och arton tycker 
kursen motsvarar förväntningarna. Resultatet visar att det både i Postenkäten och Webenkäten 
finns en övervikt åt det icke positiva hållet, man tycker till stor del att kurserna inte motsvarar 
förväntningarna. 
 
Presentationsfasen av en kurs skall ge studenten information som enligt Horton (2000) skall 
svara på  fyra specifika frågor. Dessa fyra frågor besvarades av både Postenkäten och 
Webenkäten respondenterna och resultatet är  i Tabell 2: 
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 Postenkäten Webenkäten 

Varför skall jag läsa denna kurs? 

 

16 Ja 

7 Nej 

 

25 Ja 

22 Delvis 

10 Nej 

Vad kommer jag att lära mig i denna kurs? 

 

11 Ja 

12 Nej 

 

9 Ja 

31 Delvis 

17 Nej 

Vad kräver det av mig att gå i denna kurs? 

 

13 Ja 

10 Nej 

 

5 Ja 

25 Delvis 

27 Nej 

Vad behöver jag göra för att förbereda mig för 
denna kurs? 

 

9 Ja 

14 Nej 

7 Ja 

17 Delvis 

33 Nej 

Tabell 2 Respondenternas åsikter om presentationsfasens information 
 
Förutom de rent kvantitativa siffrorna ovan finns det även synpunkter från enskilda studenter 
som berör presentationsfasen. Exempel på detta ur Postenkäten är: 
 

• Vilseledande kursnamn 
• Mer information om vad kursen innehöll för moment önskas 
• Mer information om kursinnehållet 
• Mer exakt information om vad kursen tar upp och målet 
• Saknar information om vilka lärare som kan kontaktas 
• Information om lärarens insats i kursen önskas 

 
Webenkäten som är annorlunda utformad ber studenterna svara på vilken information de 
tycker är viktigast att ha tillgång till när de överväger att söka till en nätbaserad distanskurs. 
Svaren rör sig inom samma områden som i Postenkäten och exempel på det som tas upp är: 
 

• Exakta innehållet i och målet med kursen 
• Vad man har lärt sig efter slutförd kurs 
• Kurslitteratur 
• Personliga insatser, vad som krävs för att slutföra kursen (ex: tid per dag) 
• Studiesätt och examinationssätt 
• Förkunskapskrav (formella/informella) 
• Upplägget på kursen, konkret vad kursen handlar om. 
• Kursplanering 
• Kurshemsidan 
• Antal eventuella kursträffar 
• Datorkrav, programvarukrav (tekniska förutsättningar) 
• Information om kursverktyget (det verktyg som används för kommunikation) 
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• Tidsramar 
• Hänvisningar till ytterligare information om kursen 
• Information som ger möjlighet att bedöma vad jag kommer att lära mig och hur 

mycket det kommer att kosta i arbete. En detaljerad beskrivning av innehåll och form. 
 

5.5.2 Introduktion 
 
I de studerade kurserna gjordes introduktionen antingen i form av en samling av studenterna 
på en plats där de fick träffa lärare och delgavs fördjupad information om kursen. De som inte 
deltog i någon samling fick information via det webbaserade kommunikationsverktyget. Den 
information som delgavs studenterna vid den fysiska samlingen var exempelvis presentation 
av lärare samt genomgång av kursupplägg och  information om användningen av det 
webbaserade verktyget. 
 
I detta område ställdes i både Postenkäten och Webenkäten frågor om studenterna upplevde 
att de fått hjälp med att komma igång med sina studier på ett bra sätt samt om de kommit 
igång med studierna på ett bra sätt, resultat i Tabell 3: 
 

 Postenkäten Webenkäten 

Fick hjälp att komma igång 8  Ja 

6 Delvis 

9 Nej 

18 Ja 

23 Delvis 

17 Nej 

Fick en bra start på kursen 8 Ja 

7 Delvis 

8 Nej 

28 Ja 

14 Delvis 

16 Nej 

Tabell 3 Respondenternas åsikter om introduktionsfasens verksamhet 
 
Ovanstående siffror visar att studenterna inte anser att introduktionen i kursen helt nått de mål 
som är syftet med denna. Intressant är då förstås att få veta vad som fattas och  synpunkter 
inom detta område är bland annat att gruppindelningen, för de grupper som genomförde 
inlämningsuppgifter i grupparbetsform, borde ha gjorts i samband med kursstart vid 
introduktionsmötet. Gruppindelning och grupparbeten är överhuvudtaget något som upplevs 
problematiskt på distans, dels som nämnts här själva gruppindelningen på distans, dels att 
gruppmedlemmar inte gör sin del av arbetet eller gruppmedlemmar som hoppar av kursen och 
i extremfallet lämnar någon ensam, kommunikationssvårigheterna med att genomföra själva 
grupparbetet på distans nämns också. I de specifika kurser som studerats vet man att 
studenterna ofta befinner sig fysiskt på universitetet eller i närområdet och därför samlas för 
att göra grupparbeten. Intrycket är att de som inte haft möjlighet att arrangera samlingar utan 
tvingats utföra uppgifterna på distans också är de som upplever grupparbetet mest 
problematiskt. 
 
Vid kursstart vill studenterna få hjälp med att komma igång med studierna ordentligt och en 
hjälp som efterfrågas av dessa är planeringshjälp. I data kan man se att en fungerande 
tidsplan, läsanvisningar och information om något och i så fall vad som är viktigare än något 
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annat att studera. Mer handledning är en faktor som tas upp som önskvärt av många, både i 
introduktionen och den direkt efterföljande genomförandefasen. 
 

5.5.3 Genomförande 
 
I genomförandefasen vill studenterna ha handledning och i vilken grad de upplever sig ha fått 
den handledning de önskar har undersökts. Handledning är dels det skriftliga materialet som 
syftar till att leda studenten genom kursen, dels den insats som en lärare/handledare bidrar 
med under kursens gång. Det skriftliga materialet berördes till stor del under rubriken 
introduktion tidigare och visade att studenterna önskar mer och tydligare information. Den 
handledning som ges till studenterna visar att i någon eller några av de undersökta kurserna 
har funnits kommunikationsproblem av en icke teknisk natur. Man anser sig huvudsakligen ha 
haft tillgång till handledaren omedelbart vid behov men åsikter om enstaka problem med den 
kommunikationen framkommer.  Responsen från handledare på frågor upplevs också i 
huvudsak vara snabb men även här finns exempel på enstaka problem. Sammanfattningsvis 
anser studenterna att kommunikationen med handledaren är medelbra, en lite större grupp 
tycker den har fungerat bra jämfört med de som tycker den fungerat dåligt men största 
gruppen anser den fungerat bara delvis bra. Det finns i empirin exempel på att 
kommunikationen mellan handledare/lärare, både tillgänglighet och form,  och enskilda 
studenter inte fungerat alldeles bra alla gånger och upplevs som problem av respondenterna. 
 
Handledarens engagemang har också försökt utrönas i denna undersökning genom att fråga 
studenterna om de upplever att handledaren varit intresserad av hur de går för dem i kursen 
och om de är nöjda med handledarens prestationer. Postenkäten respondenterna lutar åt att 
handledaren inte är speciellt intresserad och Webenkäten studenterna lutar åt samma håll. I 
Postenkäten är man något mer nöjd än missnöjd med handledarens prestationer medan 
Webenkäten studenterna lutar åt andra hållet och är mer missnöjda. 
 
Respondenternas egna åsikter om denna fas är att de önskar sig mera handledning, man vill ha 
mera hjälp för att ta sig igenom kurserna. Det berättas om att lärarbrist orsakat att vissa 
moment plockades bort ur någon kurs och att instruktioner för inlämningsuppgifter varit 
otydliga eller att uppgifterna varit för omfattande i en annan. 
 

5.5.4 Utvärdering 
 
Utvärderingsfasen behandlades relativt utförligt i Postenkäten men resulterade i att väldigt få 
synpunkter framkom. Utvärdering av kurs kan göras både löpande under pågående kurs och 
efter avslutad kurs. Ett sätt att utvärdera en kurs medan den pågår är att aktivt be studenterna 
om synpunkter ett annat vanligt sätt är en avslutande kursutvärderingsenkät. Postenkäten 
respondenterna besvarar frågor om utvärderingen i låg grad och det man kan utläsa om deras 
erfarenheter är att enkäten är det vanligaste instrumentet för kursutvärdering i deras fall. 
Postenkäten respondenterna upplever i de fall svar ges att handledaren i ett fall bett 
studenterna om deras synpunkter på kursen medan övriga Postenkäten respondenter inte 
upplever handledaren som speciellt intresserad av deras synpunkter. 
 
Webenkäten respondenterna fick ej några frågor om utvärderingen men det framkom 
synpunkter om denna fas trots det. I samband med den avslutande utvärderingsenkäten tycker 
man att den borde kunna genomföras helt anonymt och exempel ges på att en besvarad enkät 
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av handledaren uppfattats som ett personangrepp och resulterat i att denne i ett öppet forum 
angripit studenten. 
 

5.6 Handledare och kursutvecklare berättar 
 
Denna undersökning har kompletterats genom samtal med kursutvecklare och handledare som 
tillhör den avdelning de kurser som utvalts för denna undersökning tillhör. Samtalens syfte 
var att undersöka om någon utvecklingsmodell använts för de aktuella kurserna men gav även 
information om varför kursutvecklingsmodeller behövs och hur de inte bör vara utformade. 
 
Vid utvecklingen av de i undersökningen aktuella distanskurserna har inte använts någon 
enhetlig eller formell utvecklingsmodell. Varje enskild utvecklare har använt sig av sin egen 
erfarenhet och kunskap samt kontakter med kollegor för att utforma den enskilda distanskurs 
de för tillfället haft ansvar för att utveckla. Utvecklingen har skett enligt ett ad-hoc förfarande 
och vidareutveckling sker genom att upptäckta problem i utformningen åtgärdas och testas 
antingen omedelbart eller vid nästa kurstillfälle. Alla individuella kursutvecklare kan sägas 
följa en utvecklingsmodell men denna är inte formaliserad och dokumenterad och problem 
med detta förfarande kan uttrycka sig som brist på enhetlighet och kontinuitet. 
 
Vid samtalen framkom att ett behov av en formell och enhetlig utvecklingsmodell finns, dels 
som hjälp för utveckling av en enskild distanskurs, dels som ett verktyg för att skapa 
enhetlighet och kontinuitet både i enskilda distanskurser men även mellan distanskurser som 
ges inom en större sammanhållen struktur (Ex: En avdelning eller ett helt universitet). 
Enhetligheten skall exempelvis uttrycka sig på ett sådant sätt att kursmaterial struktureras 
under samma rubriker i olika kurser, användargränssnittet i ett distansutbildningsverktyg skall 
vara utformat enligt samma regler i de olika kurserna. Kontinuiteten kan uttryckas genom att 
då en handledare under pågående kurs av någon anledning lämnar kursen skall en ny 
handledare snabbt kunna ersätta den frånvarande eftersom ersättaren redan har viss kunskap 
om kursens utformning och känner igen sig i den struktur läromedlen har insorterats i 
distansutbildningsverktyget. En utvecklingsmodell är alltså ett verktyg som behövs men 
utvecklingsmodellen måste också vara flexibel i den meningen att kurser med olika karaktärer 
(ämne, praktisk eller teoretisk kurs) har behov av olika tillvägagångssätt och en 
utvecklingsmodell som styr utformningen allt för detaljerat kan istället bli ett problem. Ett 
behov av plats för den individuelle utvecklarens kreativitet behöver finnas och 
utvecklingsmodellen skall hjälpa och inte styra dennes kreativitet. 
 
För att formalisera kursutvecklandet har,  på den avdelning kurserna som ingår i fallstudien 
tillhör, på senare tid skapats ett policydokument som innehåller några riktlinjer för utformning 
och tillvägagångssätt vid utveckling av distanskurser. Riktlinjerna säger att vid kursstart skall 
lärarna presentera sig, lämpligen med ett foto. Lärarna skall ge information om hur 
studenterna kan få kontakt och om de så önskar är även utförligare privat information för 
varje handledare fritt att delge studenterna. En kursplan skall presenteras vid kursstart där 
moment, läsanvisningar, omfattning för varje moment samt delaktiga handledare presenteras. 
Den gemensamma "anslagstavlan" i distanskursverktyget skall användas flitigt för att på så 
sätt skapa kontinuitet i distanskontakterna genom att öka studenternas motivation att gå in i 
distanskursverktyget för att se om där finns nyheter. Respons till elever på direkta frågor skall 
ges inom tjugofyra timmar och information om vilka svarstider eleverna kan förvänta sig 
exempelvis vid helger skall delges studenterna. Där finns även regler för vilka filformat som 
skall användas för studiematerialet. I policyn finns även en mall som säger vilka rubriker som 
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skall användas i distansutbildningsverktyget och beskriver vad för slags studiematerial som 
skall insorteras under varje rubrik. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel knyts empiri ihop med teori. Kapitlet följer samma struktur som empirikapitlet 
och har rubriksatts på motsvarande sätt. 

6.1 Respondenterna 
 
Det förefaller som att de båda respondentgrupperna ser likadana ut på de flesta punkter men 
en skillnad som kan urskiljas är att  Postenkätens andel av förvärvsarbetande är större än den i  
Webenkäten , där studerande överväger. Orsaken till detta kan man spekulera om men kanske 
svaret finns i hur utskicken gick till. Postenkätens respondenter nåddes genom ett utskick till 
hemadressen och  Webenkätens genom "annons" på anslagstavlan i det nätbaserade verktyg 
som användes i den kurs de deltog, alternativt kontakt via e-postadress som tilldelats 
respondenterna av LTU. Ett annat svar på varför  Webenkäten  verkar ha en övervikt av 
studerande respondenter finns kanske också i tekniktillgång, stickprov visade att många 
respondenter använt datorer inom Luleå tekniska universitets domän för att besvara 
Webenkäten, tillgång till snabb Internetaccess är väl nära etthundra procent bland 
högskolestuderande. 
 

6.2 Avhoppsorsaker 
 
Här skall den konkreta forskningsfrågan besvaras. 
 

6.2.1 Avhoppskategorierna 
 
De orsaker till avhopp och övriga problem Postenkäten respondenterna uttrycker skall här 
kategoriseras enligt den mall Thorpe bidragit med och som finns beskriven i teorikapitlet. En 
kort sammanfattning av kategorierna som Mary Thorpe (Thorpe 1993) formulerat och där de 
understrukna  används i Tabell 4: 
 

• Kursfaktorer - Faktorer som är direkt relaterade till kursens innehåll 
• Institutionella - Faktorer som är relaterade till kursens form 
• Lärmiljön - Faktorer relaterade till individens personliga förhållanden 
• Sätt att närma sig studierna - Faktorer relaterade till individens egenskaper 
• Motivation - Faktorer som påverkar individens motivation 

 
Syftet med denna kategorisering är dels att skapa struktur på data, dels att identifiera 
problemområdena och deras inbördes storleksförhållanden. Intressant med anledning av 
denna undersöknings syfte är också att se om de problem som finns tillhör dem som kan 
påverkas av den kursgivande institutionen eller inte. 
 
Den kategorisering som görs innebär inte att försök görs att placera en respondent under en 
kategori och sedan till slutsatsen att just detta var orsaken till avhoppet. Kategoriseringen är 
istället ett medel för att strukturera data och göra det överskådligt samt för att få en första 
inblick i var problemen finns. Indelningen i kategorier görs på så sätt att om en respondent ger 
uttryck för sådant som gör att respondenten kan placeras under flera kategorier i sådant fall 
placeras under de kategorier som är relevanta. 
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Kursfaktorer: Institutionella faktorer: Lärmiljön: 

• Respondent 1 

• Respondent 2 

• Respondent 3 

• Respondent 4 

• Respondent 5 

• Respondent 6 

• Respondent 8 

• Respondent 9 

• Respondent 10 

• Respondent 11 

• Respondent 12 

• Respondent 13 

• Respondent 15 

 

• Respondent 5 

• Respondent 9 

• Respondent 11 

• Respondent 12 

• Respondent 14 

• Respondent 15 

• Respondent 4 

• Respondent 7 

• Respondent 8 

• Respondent 11 

• Respondent 13 

 

Tabell 4 Indelning av avhoppsorsaker i kategorier enligt Thorpe (Thorpe 1993) 
 
Vad gäller de övriga två av Thorpes kategorier (Den studerandes sätt att närma sig studierna 
samt motivationsfaktorer) finns avhoppare som angett orsaker som kan placeras under dessa. 
Det har valts bort att redovisa de kategorierna därför att det dels är få respondenter som kan 
sorteras i de kategorierna, dels för att kategoriseringen inte tillför något till denna 
undersöknings syfte. Läget hade varit ett annat om ett stort antal respondenter tydligt och klart 
kunnat sorteras i de två kategorierna (Den studerandes sätt att närma sig studierna och 
motivationsfaktorer). Ett sådant resultat hade visat att de aktuella problemen inom de 
studerade distanskurserna ligger inom ett område som svårligen kan påverkas med de metoder 
som finns inbyggda i DUM eller något av det övriga som beskrivs i teorin. 
 
Av de tre kategorier som ovan fått medlemmar är kursfaktorer den som visar det största 
antalet om inte avhoppsorsaker så av studenterna upplevda problem. Institutionella faktorer 
som även den omfattar faktorer som relaterar till kursens utformning och genomförande och 
därför ligger nära kursfaktorer, båda domäner som kursgivaren kan påverka. Lärmiljön ligger 
i en domän som inte direkt kan påverkas av kursgivaren, vissa faktorer kan kursgivaren 
hantera även för denna kategori, exempelvis genom att ge studenten möjlighet att fördröja 
kursen och slutföra den vid ett senare tillfälle. 
 

6.2.2 Avhoppssammanfattning 
 
I Postenkäten finns data som visar att avhopp sker initialt i kursernas startfaser, successivt 
under pågående kurs samt även ett fåtal exempel på fördröjning av studierna, enligt den 
indelning som gjorts av Fernold-Melander och som beskrivs i teorikapitlet. De konkreta 
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avhoppsorsaker som Fernold-Melander och andra ger exempel på i teorikapitlet kan återfinnas 
även i den förevarande undersökningen i Postenkätens data.  
 
Webenkäten som inte riktade sig till avhoppare bidrar med kunskaper om avhoppsorsaker på 
ett indirekt sätt. Kopplingen mellan Postenkäten och Webenkäten har gått till på följande sätt. 
Enkäterna inriktar sig på områden i en distanskurs förlopp med gemensam definition. De 
gemensamma områdena är definierade i DUM och består av faserna presentation, 
introduktion och genomförande. Postenkäten som riktade sig till avhoppare har förutom 
direkta avhoppsorsaker bidragit med data som ger ytterligare kunskap om vad postenkätens 
respondenter haft för synpunkter på den kurs de deltagit i. Synpunkterna utgör ett mönster 
som använts vid studerandet av Webenkätens data för att se om där finns motsvarande 
synpunkter. Om det vid jämförelsen av postenkätens och webenkätens data visar sig att det 
finns synpunkter på en viss företeelse i en distanskurs, exempelvis att man tycker sig ha fått 
för lite handledning i genomförandefasen, då tolkas detta som varande en avhoppsorsak.  
 
Det som ligger till grund för att göra en hopkoppling på detta sätt är det som Thorstein 
Rekkedal visat. Om man frågar en student om varför denne hoppat av kursen får man ett 
konkret svar som kanske tillhör Thorpes kategori "Motivationsfaktorer", om man fördjupar 
utfrågandet och ställer följdfrågor dyker det upp andra svar som kanske pekar mot Thorpes 
kategori "Kursfaktorer". Den ena av kategorierna tillhör sådant som inte kan påverkas av 
kursgivande institution och den andra tillhör sådant som kan påverkas. Om det Rekkedal sagt 
är sant, då är det så att man riskerar att missa viktig information om man nöjer sig med att 
ställa frågan "Varför hoppade du av?" utan att följa upp svaret och fördjupa frågeställandet. 
Om man använder sig av Rekkedals slutsats finner man att det som av en student upplevs som 
tillräcklig orsak att hoppa av upplevs av en annan student som en störning som kan 
övervinnas men båda studenterna upplever ett problem. 
 
Det som på ovanstående beskrivna sätt kan utläsas ur denna undersökning i jämförelse med 
tidigare i teorikapitlen omtalade undersökningars fynd är att inte mycket är nytt under solen. 
Undersökningar som genomförts i början av åttiotalet uppvisar samma mönster för 
avhoppsorsaker som den förevarande. En liten nyhet har dock hittats i denna undersökning 
och det är att datormognaden uppenbarligen har ökat och teknikproblem inte omnämns av 
respondenterna i någon stor utsträckning, endast enstaka fall med problem omnämns och även 
enstaka fall då någon student behövt hjälp med att lösa problemet. I huvudsak har tekniken 
fungerat och respondenterna har kunnat hantera den och i huvudsak lösa problemen själva, i 
de fall studenterna behövt hjälp från institutionen har de fått den hjälpen.  
 

6.3 Resultat 
 
Under denna rubrik analyseras empirin i förhållande till teori i den ordning som den 
strukturerats i empirikapitlet. Rubriksättningen följer det som använts i empirikapitlet. 
 

6.3.1 Presentation 
 
I kategorin kursfaktorer finns studentens förväntningar på en kurs i form av svårighetsgrad, 
innehåll och attraktion samt omfattning i form av material och tidsramar. Frågan: 
"Motsvarade kursen dina förväntningar" visar att en stor del av Postenkätens och även 
Webenkätens respondenter inte tyckte att förväntningarna uppfyllts men ger också en antydan 
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till vilka förväntningar som fanns. Ur Postenkätens data kan utläsas att man förväntar sig en 
viss kvalitet av universitetskurser. Man förväntar sig att en enskild kurs skall hålla någon 
speciell nivå. Man förväntar sig en fördelning av kursinnehållet i en praktisk och en teoretisk 
del. Man förväntar sig att en kurs skall erbjuda någon form av handledning och man förväntar 
sig en viss studietakt. 
 
Förväntningar byggs bland annat upp av den information som studenten har tagit del av om 
kursen vid tillfället då ansökan gjordes. Siffrorna i Tabell 2 visar att de respondenter som 
besvarat dessa enkäter lutar åt att den information som de hade tillgång till vid 
ansökningstillfället inte helt uppfyllde de krav som Horton (Horton 1999) ställer på 
informationen. 
 
Teorikapitlen visar att många författare trycker på att det är viktigt att ge en utförlig, entydig 
och klar information till studenter som man önskar få som deltagare i en viss bestämd 
distanskurs. Empirin visar också att denna åsikt är något som studenterna ansluter sig till, man 
kan utläsa att de vill ha mer och tydligare information dels för att kunna bedöma om kursen är 
något de vill ha, dels för att kunna bedöma den nödvändiga arbetsinsatsen och hur det skall 
genomföras samt hur kursen utformats och handleds.  
 
Det är kanske inte helt enkelt att utforma denna instruktion för exempelvis en helt nyskapad 
kurs, då man inte har några tidigare erfarenheter av just den kursens genomförande och för att 
kurser i olika ämnen inte kan utformas på exakt samma sätt. Vissa riktlinjer för detta arbete 
ges dock i DUM och av de riktlinjer för kvalitetssäkring som Wigforss berättat om och som 
säger något om vilken information studenterna skall få. Studenter har hoppat av från kurserna 
dels för att de misstolkat informationen och påbörjat en kurs de trodde handlade om något 
annat, dels för att de tycker kurserna varit röriga där informationen sagt en sak men 
verkligheten upplevs ha blivit en annan. Det studenten förväntat sig har inte levererats och 
förväntningarna har rimligen byggts upp av den information om kursen som varit tillgänglig 
och i de missnöjdas fall feltolkats. 
 

6.3.2 Introduktion 
 
Vid kursstart säger John Bååth att det är avgörande att studenterna får hjälp med att komma 
igång med studierna på ett bra sätt. Eva Wigforss tar också upp nödvändigheten av att 
studenterna introduceras i distanskursen på ett bra sätt och nämner hands-on träning i 
hanterandet av olika tekniska resurser men också ge nödvändig information om annat 
kursrelaterat såsom tillgång till stöd eller hur man hittar information om dels ämnet, dels 
kursen i sig själv. Introduktionen används bland annat för att instruera studenterna i 
handhavandet av teknologin, exempelvis information om hur ett webverktyg skall användas i 
kursen. Introduktionen skall anknyta till presentationen informationsmässigt, då här skall ges 
ytterligare information som är nödvändigt för att studenterna omedelbart skall kunna påbörja 
studierna. Tekniken upplevs inte vara något stort problem av de tillfrågade studenterna men 
det upplevs ändå av många som att de inte fått en bra start på kursen av andra anledningar. 
Det önskemål studenterna framför är mer handledning i denna fas och tydligare information 
med kursplaneringar och läsanvisningar. Man vill veta vad man förväntas göra, kunna 
bedöma hur lång tid det tar och veta när det förväntas vara klart. DUM bidrar med förslag på 
hur detta skall kunna göras och Wigforss  bidrar med sina riktlinjer med punkter som kan 
hjälpa till vid utformningen. 
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6.3.3 Genomförande 
 
Genomförandefasen är där handledningen är viktigast, både den skriftliga och den som utförs 
av en lärare/handledare. Problemet här är att studenterna inte upplever att de har tillräckligt 
stöd från kursgivaren. Känslan av ensamhet och osäkerhet i distansstudier är något som tas 
upp i teorikapitlen och att respondenter uttrycker en önskan om mera hjälp är ingen 
överraskning mot bakgrund av det. Teorikapitlen visar att i litteraturen är detta kända 
fenomen och skall motverkas genom entydiga och tydliga skriftliga instruktioner och 
handledning på distans via något medium. Det respondenterna vill ha är även här mera 
handledning och tydligare handledning, både i förväg tillverkad skriftlig handledning och i 
den löpande kommunikationen med lärare/handledare. Exempel på vad som kan göras i 
handledningen ges av Dafgård (Gisselberg 2002) i teorikapitlen, där hon trycker på tydlighet, 
tillgänglighet och snabb respons som medel i syfte att motverka osäkerhet hos studenten. 
DUM bidrar med förslag på hur denna fas av en distanskurs skall utformas och Wigforss 
riktlinjer ger ytterligare information om vilka krav som skall ställas på utformningen. 
 

6.3.4 Utvärdering 
 
Utvärderingsfasen är då studenternas prestationer skall värderas men också då distanskursen i 
sig själv skall bedömas. Respondenterna i Postenkäten har inte bidragit med någon stor 
mängd information inom detta område och i  Webenkäten  utelämnades de frågorna. Den 
spontaninformation som Webenkäten respondenterna uttryckt för denna uppsats författares 
tankar till det sätt som beskrivs i teorikapitlet om hur Open University hanterar 
kursutvärderingar. Open University har en separat avdelning för att sköta forskning och 
utvärdering och har på det viset formaliserat processen med kursutvärderingar. Om man 
skiljer på utveckling och utvärdering så att inte samma personer genomför båda sakerna och 
om anonymiteten säkerställs uppkommer till exempel inte sådana konflikter som beskrivs i 
empirikapitlet. 
 
Undersökningar som gjorts av distansutbildningar i början av 1980-talet och fram till denna 
undersökning visar att avhoppen från distansutbildningar sker av samma uppgivna 
anledningar. Den enda förändring som tycks ha skett är att studenternas datormognad har 
ökat. En reflektion i samband med detta faktum i relation till utvärdering av kurser är att 
något brister i det sistnämnda. På något vis har det under tjugo års tid undgått kursutvecklarna 
vad studenterna upplever som problematiskt och som till och med kan leda till att de avbryter 
kursdeltagandet. Slutsatsen av detta skulle då kunna vara att det finns anledning att från 
kursgivarnas sida anstränga sig mera för att få studenternas åsikter om de genomförda 
kurserna. 
 
En erfarenhet som vunnits genom denna undersöknings genomförande och satt i relation till 
utvärderingen är ordet aktivitet. När Webenkäten aktiverades och respondenterna utvalts och 
tillfrågats blev resultatet inledningsvis en stor aktivitet som minskade och försvann efter 
ungefär en månad efterlämnande tjugofyra besvarade enkäter. Detta utfall bedömdes som 
dåligt och ett nytt utskick till de utvalda respondenterna gjordes med en påminnelse och 
begäran om att besvara enkäten. Resultatet av denna andra förfrågan blev ytterligare aktivitet 
från respondenterna, som i likhet med tidigare tillfälle avtog och försvann efter ungefär en 
månad. Resultatet av Webenkäten blev slutligen femtioåtta ifyllda enkäter men kunde ha varit 
tjugofyra om respondenterna inte ombetts ännu en gång att besvara enkäten. En lärdom man 
kan dra av detta är att för att få veta vad studenterna tycker måste man naturligtvis fråga dem 
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men också visa att man tycker det är viktigt och verkligen är intresserad av att få veta deras 
åsikt. Tjat lönar sig... 
 

6.4 Diskussion 
 
En avslutande diskussion som börjar med ett resonemang om avhoppsorsaker och berättar om 
metoder som kan motverka avhopp samt verktyg som skapats. 
 

6.4.1 Avhoppsorsaker 
 
Det som orsakar att studenter hoppar av från distanskurser har tydligen varit känt under en 
lång tid och förslag på hur man kan hantera dessa orsaker har också existerat under några år. 
Litteraturen både beskriver avhoppsorsaker men kategoriserar dem även enligt art, litteraturen 
beskriver också hur olika moment i en distanskurs skall hanteras som direkt är ägnade att 
verka emot problem som finns beskrivna som avhoppsorsaker.  
 
Ett konkret exempel på problem och lösning med utgångspunkt från av de i denna 
undersökning avhoppade respondenterna primärt uppgivna avhoppsorsaken: Några avhoppare 
anger avhoppsorsaken vara relaterad till tillgänglig tid för studierna, någon anser sig ha ont 
om tid utan att vara tydligare, en annan anser att kursen inte gick att förena med 
arbetssituationen just då. Tiden eller mer precis bristen på tid är uppenbarligen något som 
orsakar att avhopp sker från distanskurser men om man studerar dessa respondenters 
synpunkter i övrigt på den kurs de deltagit i finner man antydningar som pekar på att bristen 
på tid är en beroende variabel där något annat orsakar att den tillgängliga tiden för studier inte 
räcker.  
 
En respondent uppger tidsbrist i kombination med svår uppgift som orsak till sitt avhopp, det 
är alltså inte så att studenten inte haft tid att studera men stött på problem med en eller flera 
uppgifter vilket gjort att tiden förbrukats och inte räckt till. Ett sådant problem med svåra 
uppgifter borde rimligtvis hanteras genom att ge studenten handledning för att komma vidare 
och inte fastna på en för svår uppgift, en handledning kan vara både i form av tydligare 
och/eller utförligare i förväg skrivna instruktioner eller i direkt kommunikation med en 
handledare.  
 
En annan respondent uppger att förvärvsarbetet är orsak till avhoppet, vilket kan tolkas som 
att arbetet tog för mycket tid och inte lämnade något till studierna men kan också tolkas som 
att studenten trodde sig ha tillräckligt med tid tillgängligt för studierna men felbedömde 
tidsbehovet eller kanske saknade nödvändiga förkunskaper. Samme respondent menar också 
att inlämningsuppgifterna var för stora och svåra, vilket kan tolkas som en bakomliggande 
orsak till tidsbristen och kanske kunde undanröjts med mer handledning i samma form som i 
ovanstående stycke, alternativt kunde problemet helt ha undvikits genom att förse presumtiva 
studenter med tydligare information om förkunskap som behövs för att genomföra kursen. 
 
En möjlig metod för att hantera avhoppsorsaken tidsbrist är inte enbart begränsad till 
utformningen eller mängden handledning, även andra faktorer påverkar om en student väljer 
att hoppa av. I teorikapitlet finns metoder för att hantera många orsaker till att en student kan 
få tidsbrist, det börjar redan vid definitionen av målgruppen genom att förvärvsarbetande kan 
vara en variabel att ta hänsyn till, vill man ge förvärvsarbetande tid att delta i kursen kanske 
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kursen skall genomföras över en längre tidsperiod. Som beskrivits i ovanstående stycken kan 
också förkunskap vara en faktor som påverkar om studenten skall få tidsbrist, tid för att 
tillägna sig nödvändiga och saknade kunskaper för att genomföra en uppgift tas från 
studerandet av det aktuella ämnet och förbrukas på något som borde vara en förkunskap. 
 
Ett annat problem som de avhoppade studenterna angett som avhoppsorsak är att 
förväntningarna på kursen inte motsvarades, förväntningar som rimligen bygger på den 
information de haft om kursen före kursstart och studentens egna referensramar. Exempel på 
detta är att kursinnehållet inte var det respondenten trodde det skulle vara, eller att 
handledningen i kursen inte var den förväntade. Dessa båda förväntningar behöver kanske 
olika metoder för att hanteras, den förstnämnde har läst kursbeskrivningen och byggt upp en 
felaktig bild av vad denne skulle få lära sig, den andre studenten ville ha mer handledning. I 
första fallet skall  problemet hanteras genom att kursbeskrivningarna görs tydligare och 
otvetydiga, i det andra fallet är problemet relaterat till handledningen, som kan vara ett 
förtillverkat skriftligt material eller genom kommunikation med handledare under pågående 
kurs. 
 
Under denna rubrik har några trådar fästs vid synpunkter som denna undersöknings 
respondenter har uttryckt och dragits ut till några exempelpunkter för att studera orsak och 
verkan i samband med avhopp från distanskurser. Ett antagande som kan göras utifrån 
analysen ovan är att exempelvis tidsbrist är en vanlig uppgiven orsak till avhopp från en 
distanskurs men orsaken till tidsbristen kan finnas på många olika ställen och uppstå vid olika 
tidpunkter under distanskursens förlopp. Ett följdantagande är att för att motverka tidsbrist 
behöver man hantera många olika moment som är fördelade över flera olika tidpunkter i en 
distanskurs liv, hanterandet skall börjas redan vid planeringen av kursen och föras vidare till 
efterkommande kurstillfällen genom en grundlig utvärdering av genomfört kurstillfälle. 
 

6.4.2 Metoder och verktyg 
 
Under föregående rubrik fördes ett resonemang som leder till antagandet att en avhoppsorsak 
inte kan hanteras som ett isolerat fenomen, exempelvis avhoppsorsaken tidsbrist behöver inte 
nödvändigtvis betyda att problemet skall motverkas genom att på något sätt öka den 
tillgängliga tiden, kanske lösningen kan vara mer handledning eller tydligare utformning av 
förproducerat kursmaterial eller kanske att målgruppen för kursen är så tydligt definierad att 
både nödvändiga formella förkunskaper för antagning men även förkunskaper som behövs för 
att förstå kursmaterialet har tagits under övervägande och tydligt definierats samt beskrivits. 
Antagandet baseras på att en uppgiven avhoppsorsak kan ha många skilda bakomliggande 
orsaker, det en avhoppad student anger som avhoppsorsak är inte hela sanningen bara en kort 
och enkel sammanfattning, enligt Rekkedal (Rekkedal 1983; Cookson 1999). Det första 
antagandet under föregående rubrik leder till det andra som innebär att för att motverka 
avhopp på grund av tidsbrist behöver man hantera en distanskurs hela livscykel och förlopp, 
från idé och vidare  via upprepade genomföranden ända till den dag kursen avvecklas. 
 
De ovanstående antagandena leder till slutsatsen att en sammanhängande utvecklingsmodell, 
som tar hänsyn till alla olika faser och moment som en distanskurs består av, är ett lämpligt 
verktyg. 
 
Ett vanligt tillvägagångssätt vid utvecklandet av en ny distanskurs sägs i litteraturen vara att 
man tar en existerande kurs från den traditionella utbildningen och anpassar till att ges på 
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distans, anpassningen kan bestå av att skapa ett studiematerial och handledning som när det 
gäller nätbaserade kurser kan förmedlas till studenterna elektroniskt. Den nyskapade 
nätbaserade distanskursen genomförs sedan inom den traditionella organisationen som är 
anpassad för den traditionella utbildningen och ges samma resurser som de traditionella 
kurserna där den stora skillnaden är att istället för klassrum används något nätverksbaserat 
kommunikationsverktyg för att hålla kontakt med studenterna samt förmedla studiematerial 
och annan information. De i denna undersöknings fallstudie ingående kurserna följer det 
beskrivna tillvägagångssättet i stort och problem med tillvägagångssättet beskrivs som följer. 
 
I undersökningen "På Distans - en Distans Utbildnings Modell" (Andersson och Larsson 
2002) framkom det att de nätbaserade distansutbildningarna på Luleå tekniska universitet 
genomfördes av enskilda institutioner eller avdelningar där resurserna som tilldelades 
distansutbildning var desamma som tilldelades den traditionella undervisningen. Detta 
innebär att en handledare/lärare som handleder en nätbaserad distanskurs också deltar i den 
traditionella klassrumsundervisningen på sin institution. I en situation då exempelvis en 
prioritering måste göras är det lätt hänt att distanskursen läggs åt sidan för att lösa ett akut 
problem i den traditionella klassrumsundervisningen. Det visades också att institutionerna 
bedrev distansutbildningen mycket på egen hand, det saknas en övergripande organisation för 
distansutbildning som omfattar hela universitetets institutioner och avdelningar. 
Avdelningarnas små öar med distansutbildningsverksamhet är i stort sett isolerade från 
varandra och det stöd som en enskild handledare kunde få vid utformning och genomförande 
begränsades till kollegorna på avdelningen. Distansutbildningen utförs inte på något för 
distanskurser speciellt anpassat organiserat sätt utan enskilda handledare/lärare får uppgiften 
att genomföra en distanskurs och även uppgiften att lösa det i stort sett ensamma efter bästa 
förmåga, samt även delta i den traditionella klassrumsundervisningen (Andersson och Larsson 
2002). 
 
Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är enligt litteraturen att organisationsbehovet för 
distanskurser och traditionella kurser inte ser likadana ut, resursbehovet är olika fördelade 
över tiden, lärarrollen skiljer sig åt och planeringen fokuserar på olika saker. Det finns alltså 
anledning att fundera över organisation och resurser när man vill ge kurser på distans, att 
skaffa sig kunskap om vad som krävs för att skapa bra distanskurser och bli en bra 
distanskursgivare. När organisationen är en bra distanskursgivare behöver den förbli en bra 
distanskursgivare och då är utvärderingen ett verktyg för att hålla kurserna på rätt spår. Ett 
problem som tagits upp tidigare i denna rapport är att enkätutvärderingarna inte givit den 
svarsfrekvens man önskat och denna uppsats författare är inte förvånad, när kursen är slut är 
man som student inte så vidare intresserad av att fylla i utvärderingsenkäter. Litteraturen 
rekommenderar kontinuerliga utvärderingar som ett verktyg för att fånga upp studenternas 
synpunkter under pågående kurs, fråga studenten när denne fortfarande är intresserad. 
 
I empirikapitlets slut finns en kort sammanfattning av det som framkommit vid samtal med 
kursutvecklare och handledare vid den avdelning de kurser som ingår i den nu aktuella 
fallstudien tillhör. Samtalen visade att de kurser som ingår i denna fallstudie har hanterats på i 
stort sett samma sätt som i den ovan nämnda tidigare undersökningen. Samtalen gav också 
kunskapen att handledare och kursutvecklare tror att utvecklingsmodeller behövs för 
distanskurser men också att utvecklingsmodellerna behöver ge utrymme för kursutvecklarens 
kreativitet. Kursutvecklingsmodeller är en hjälp att skapa enhetlighet och kontinuitet men 
skall inte styra allt eftersom en kurs i ett ämne inte nödvändigtvis har samma behov som en 
kurs i ett annat ämne. Denna uppsats författare tolkar samtalen så att en utvecklingsmodell 
bör utformas så att där finns en del formella regler som skall följas men även lämnar utrymme 
för personlig kreativitet, det policydokument som införts på senare tid inom den avdelning 
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som ansvarar för de studerade kurserna beskriver en del som skall finnas men också sådant 
som individen får avgöra själv. Ett tänkbart sätt att lämna frihet för utformning är att definiera 
mål som skall uppnås samt hur det skall mätas att målen nåtts men inte styra hur det skall 
göras. 
 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att skapa verktyg användbara för 
distanskursutvecklare som vill motverka avhopp från distanskurser, verktyg som kan vara 
modeller, metoder eller mallar. Ett underliggande syfte med undersökningen är att hitta 
metoder för att motverka de avhoppsorsaker som kan identifieras med hjälp av 
forskningsfrågan. Metoder för att motverka avhopp finns beskrivna dels i kapitlet som 
beskriver datainsamlingsmodellen DUM, dels i kapitlet som innehåller ytterligare teori 
relevant för denna uppsats forskningsområde. De metoder som beskrivs i DUM har stöd för 
att vara verksamma dels i den tidigare undersökningen av DUM  (Andersson och Larsson 
2002), dels i den nya teori som finns beskriven i teorikapitlet som beskriver problemet med 
avhopp och motåtgärderna mot dessa. DUM kan alltså sägas vara ett verktyg för att motverka 
avhopp från distanskurser men som sades i den tidigare undersökningen så är DUM möjlig att 
utveckla, vilket jag återkommer till. Ett annat underliggande syfte är att i denna undersökning 
komplettera den tidigare undersökningen av distansutbildningsmodellen (DUM), där 
utgångspunkten var kursutvecklarens perspektiv, genom att komplettera den med 
studentperspektivet. Meningen med detta är förstås att kunna undersöka om teorin motsvaras 
av verkligheten, att studenterna upplever problemen vara av den art som motåtgärderna avser 
att motverka. En tolkning av denna datainsamling visar att de förväntade problemområdena 
visat sig i studenternas synpunkter. 
 
Åter till det övergripande syftet med denna undersökning som alltså är verktygsskapande och 
det verktyg som denne uppsats författare åtminstone varit lite delaktig om att skapa är DUM. I 
denna undersökning användes DUM som datainsamlingsmodell men DUM innehåller mycket 
av de motåtgärder mot problem som i denna undersökning visat sig vara upplevt av 
studenterna. Den förhandenvarande undersökningen har också återigen pekat på problemet 
med utvärderingar av distanskurser och i denna undersökning finns i teorikapitlet tankarna om 
kvalitet och kvalitetssäkring som följs av Myringer och Wigforss tankar om indikatorer för 
'best practice' och kriterier för 'benchmarks'. En möjlig förbättring av DUM är att införa dessa 
tankegångar i DUM, att vid kursutvecklandet definiera tydliga och mätbara mål samt 
definiera och förbereda hur data skall insamlas som gör det möjligt att mäta graden av 
framgång vid utvärderingen av kursen.  
 
De principer och punkter som tagits upp i denna undersökning berör områden där deltagarna i 
distanskurserna på något sätt är direkt involverade men en distanskurs existerar inte isolerat 
utan har en omgivning. I inledningen av denna uppsats avgränsas forskningsområdet och sägs 
att även den omgivande organisationen skall sneglas på. Den omgivande organisationen 
tilldelar resurser till en distanskurs och då inser man lätt att om resurserna är för små kanske 
det inte hjälper med en utvecklingsmodell för distanskurser hur fiffig den än är. I Myringer 
och Wigforss skrifter finns även principer och punkter som behandlar området utanför en 
enskild distanskurs som den definierats i avgränsningarna i denna uppsats inledning. De 
principer och punkter som utelämnats är också viktiga för utfallet i en enskild distanskurs men 
ligger utanför denna uppsats forskningsområde. Slutsatsen av detta är att även om man 
använder DUM och de i denna uppsats uppräknade principerna och punkterna så är inte detta 
någon garanti för att man direkt lyckas, det finns andra variabler som också påverkar utfallet 
varav resurser är en känd variabel och exempel på resurser är en organisation för att kunna 
stödja distansstudenterna med hjälp vid tekniska problem eller en organisation för att stödja 
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distansstudenterna med biblioteksresurser. Enligt Keegan (Keegan 1996) är distansstudentens 
integration i det sociala nätverket länkat till avhoppsfrekvensen. Integrationen dels i den 
kursgivande institutionens liv, dels i den specifika kursens liv (Keegan 1996). Det Keegan 
säger understryker vikten av att helheten fungerar, om inte den omgivande organisationen ger 
stöd till distansstudenter i tillräcklig omfattning hjälper inte kursutvecklingsmodeller hur 
fiffiga de än är. 
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7 Avslutning 
 
Detta kapitel börjar med att kort sammanfatta vad som gjorts, övergår sedan till att berätta om 
de slutsatser som dragits och fortsätter sedan med att föreslå vidare forskning inom området. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om arbetet. 
 

7.1 Processen 
 
Denna uppsats har tillkommit av den anledningen att nätbaserad distansutbildning ligger i 
tiden just nu och visas ett stort intresse av både myndigheter och privata företag som ägnar sig 
åt utbildning. Distansutbildning har under ett flertal år haft problem med att studenter påbörjar 
kurserna men inte slutför dem i den omfattning som vore önskvärt för kursgivaren. 
 
Med anledning av problemet med avhoppare har denna undersökning utförts i avsikt att hitta 
orsaker till avhoppen samt att hitta metoder att motverka avhopp. Undersökningen har utförts 
i form av enkätformulär riktade till förmodade avhoppare i första hand men även till studenter 
som deltar i pågående kurs eller redan har slutfört kurs. Enkätundersökningarna gav inte en 
tillräckligt stor mängd svar och den inledningsvis kvantitativa ansatsen växlades till att bli 
kvalitativ. De ifyllda formulär som insamlats innehåller mycket information om många olika 
moment i distanskurs som enskild student har synpunkt på. I material finns dels konkreta 
uppgivna orsaker till enskilda studenters avhopp, dels andra faktorer som sticker ut genom att 
studenterna haft synpunkter på dem. Undersökningen fokuserar på "att hitta fel" och grunden 
för detta fokus är tron att om man vill förbättra något skall man först rikta in sig på att åtgärda 
fel. 
 

7.2 Slutsatser 
 
Under denna rubrik skall de slutsatser som dragits efter denna undersöknings genomförande 
visas och diskuteras. Forskningsfrågan skall först besvaras och sedan syftet med 
undersökningen uppnås. 

7.2.1 Avhoppsorsaker 
 
Undersökningen har behandlat frågan varför studenter hoppar av från distanskurser i 
allmänhet och nätbaserade distanskurser i synnerhet. De svar som finns på den frågan i 
undersökningsmaterialet visar att orsakerna huvudsakligen kan sorteras i tre kategorier: 
 

• Kursfaktorer: Kursen är för lätt eller för svår, innehållet var inte som förväntat, 
ointressant eller kursen innehöll för mycket material i relation till tiden. 

• Institutionella faktorer: För lite handledning eller stöd, problem med handledare eller 
dålig administration med röriga scheman. 

• Lärmiljön: Oförutsedda händelser såsom sjukdom, förändringar i arbetssituationen, 
arbetslöshet. Till denna kategori hör också brist på stöd från familj eller arbetsgivare, 
dålig ekonomi eller konflikt med andra hushållsaktiviteter eller intressen. 

 
 
De avhoppsrelaterade problem som i tidigare kapitel studerades och kategoriserades under 
ovanstående kategorier har i teorikapitlen dels beskrivits som kända, dels givits förslag på 
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lösningar. I teorikapitlen föreslagna lösningar finns dels förslag på konkret utformning av 
form och innehåll för en enskild distanskurs, dels förslag på hur den omgivande 
organisationen till den enskilda distanskursen kan utformas. Enligt Keegan (Keegan 1996) 
skall en distansstudent integreras i det sociala sammanhang där studierna skall bedrivas, 
sammanhanget har två delar där den specifika kursen är den ena och den kursgivande 
institutionen är den andra. Konkret innebär detta att den kursgivande institutionen skall ha en 
organisation som stödjer en distansstudent både med sådant som hör direkt ihop med en 
specifik kurs (ex: studiehandledning) men även med tjänster som inte hör ihop med specifik 
kurs (ex: bibliotek, tekniskt stöd). Avhopp från distanskurser kan inte behandlas som 
enskildheter utan måste omfattas genom ett helhetsgrepp som täcker in både omgivande 
organisation och distanskursen i sig själv, vilket är en slutsats som framkommit ur analysen 
av det material som samlats in genom litteraturstudier och datainsamlingen från kursdeltagare. 
 

7.2.2 Motåtgärder 
 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att skapa verktyg användbara för 
distanskursutvecklare som vill motverka avhopp från distanskurser. Den litteratur som 
genomlästs i anslutning till denna undersöknings genomförande ger exempel på metoder som 
omfattar en distanskurs hela förlopp och ger även förslag på hur distanskurser skall handhas 
administrativt och organisatoriskt. Den organisatoriska delen har inte studerats djupare i 
denna undersökning men det har visats att organisationsbehovet skiljer sig åt mellan 
distanskurser och traditionellt genomförda kurser. Planeringens tyngdpunkt, handledningens 
metoder, kommunikationssättet med mera gör att distanskurser behöver en speciellt anpassad 
organisation och som Keegan (Keegan 1996) sagt så behöver även den omgivande 
organisationen runt den enskilda distanskursen bidra till att motverka avhopp. 
 
Om man för resonemanget utgår ifrån att organisationen runt distanskursen motsvarar alla 
krav återstår att utforma även den specifika distanskursen för att motsvara kraven. Ett förslag 
till verktyg att använda för att uppnå detta är att använda sig av en kursutvecklingsmodell som 
tar hänsyn till alla moment och faser som en distanskurs består av. DUM är konstruerat för att 
vara ett sådant verktyg och delar dels upp en distanskurs i faser, dels beskriver vad som 
behöver hanteras i respektive fas. Den förbättring som kan göras av DUM relaterat till vad 
denna undersökning hittat är att använda sig av de tankegångar som beskrivs av Wigforss 
(Wigforss 2000) samt Myringer och Wigforss (Myringer och Wigforss 2002) genom att införa 
mer formalitet i DUM. Formaliteten består i att man vid kursutvecklingen fastställer mål som 
skall uppnås, bestämmer vilka mått som skall användas för mätning av måluppfyllelse samt 
hur data skall insamlas och efter kursavslut utvärderas. Förslag på mål som enligt Myringer 
och Wigforss är viktigt att hantera samt varför finns beskrivet i teorikapitlet under rubriken 
"Kvalitet och kvalitetssäkring". 
 
Vilket stöd ger då denna undersökning för att de i teorin beskrivna metoderna är verksamma 
motåtgärder mot avhopp från distanskurser? Det har inte undersökts vilket utfall 
implementationen av några specifika metoder har på avhoppsfrekvensen i en kurs. Det som 
undersökts är vad deltagare i nätbaserade distanskurser har för synpunkter om de kurser de 
deltagit i och då har det visats att vissa områden sticker ut framför andra. De utstickande 
områdena sammanfaller med de områden som i teorikapitlen tas upp som viktiga att hantera. 
Detta tolkas som att de i teorin föreslagna metoderna är verksamma för att motverka avhopp 
från distanskurserna. 
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7.3 Diskussion om eget arbete 
 
Denna undersökning har flera svagheter. Den första och största hör samman med att ett 
relativt stort antal svar skall studeras, värderas och tolkas. Tolkningen har gjorts utifrån de 
referensramar uppsatsens författare har, referensramarna har byggts upp dels av 
litteraturstudier, dels av egna erfarenheter av deltagande i nätbaserad distansutbildning. Om 
dessa referensramar är tillräckliga för en bra bedömning är svårt att avgöra men en 
medvetenhet om problemet har funnits. 
 
En annan svaghet med undersökningen som tvingade fram tolkningsförfarandet är den låga 
svarsfrekvensen, som inte ligger ens i närheten av vad som bör eftersträvas vid kvantitativa 
undersökningar. Detta också ett känt problem som har hanterats efter bästa förmåga i förväg, 
genom genomförandet av datainsamling i flera omgångar. Ytterligare ett problem att hantera i 
samband med enkätinsamlingarna är vem som egentligen har besvarat enkäterna. Kan det 
exempelvis vara så att de är respondenter som är väldigt missnöjda och tar möjligheten att 
uttrycka sitt missnöje med hjälp av enkäten. Det verkar inte troligt att så är fallet eftersom den 
data som insamlats inte ger intryck av att innehålla någon nämnvärd mängd mycket negativa 
omdömen utan istället ger ett balanserat intryck av att respondenterna är missnöjda med vissa 
saker men också har positiva omdömen om annat. 
 
Dessutom som ytterligare stöd för att enkäterna är en rättvisande bild av verkligheten finns 
den överrenstämmelse mellan vad som uttrycks i empirin jämfört med vad som hittats i de 
tidigare undersökningar som använts som jämförelsematerial. Trots den låga svarsfrekvensen 
så är det troligt att den information som samlats om de specifikt undersökta distanskurserna är 
en rättvisande bild av studenternas uppfattning om dem. 
 
Avslutningsvis är det också värt att fundera lite över det teorival som gjorts. Det är ett 
medvetet val att teorin i huvudsak kommer från svenskspråkiga källor. Det som studerats är 
nätbaserad distansutbildning som givits under svenska förhållanden i ett svenskt 
utbildningssystem. Författaren till denna uppsats har ingen annan egen erfarenhet av 
distanskurser än som deltagare. Denna uppsats författare har därför förlitat sig på det faktum 
att den använda teorin, även om den ursprungligen kommer från internationella källor, har 
filtrerats av pedagoger som har stor erfarenhet av distansutbildningar och att en "översättning" 
till svenska förhållanden har gjorts av dem. Det som fungerar på ett sätt i en kultur behöver 
inte fungera likadant i en annan och därför gjordes valet att huvudsakligen använda litteratur 
som skrivits av personer med erfarenhet av det svenska utbildningssystemet. 
 

7.4 Fortsatt forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur nätbaserad distansutbildning bäst hanteras 
organisatoriskt. Det finns idag en gemensam portal (Nätuniversitetet) där alla svenska 
högskolor kan presentera sina distanskurser för presumtiva studenter. Det intryck denna 
uppsats författare har av sakernas tillstånd är att utanför denna portal saknas gemensamma 
grepp. De som annonserar kurser på Nätuniversitetet är inte enskilda högskolor utan enskilda 
avdelningar inom enskilda högskolor. Behövs det speciella distansutbildningsavdelningar för 
att handha distansutbildningarna på en enskild högskola? 
 
Att använda DUM som utgångspunkt för att studera de riktlinjer för att hantera specifika 
moment inom de olika faserna. För att finna konkreta metoder som fungerar bra för 
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exempelvis distribution av handledning eller utformning av handledning. Detta område kan i 
det närmaste undersökas oavbrutet då det ständigt presenteras ny teknik som ger nya 
möjligheter. 
 
Att hitta lämpliga utvärderingsmetoder vid distansutbildninger för att på ett effektivare sätt 
fånga upp studenternas synpunkter under pågående kurs. Som det nu fungerar är en 
avslutande utvärderingsenkät ett vanligt redskap, vilket fungerar mindre bra då avhoppare 
lämnar kursen innan utvärderingsenkäten blir aktuell. Utvärderingsenkäter har för övrigt en 
dålig svarsfrekvens även bland dem som slutför kursen. 
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Bilagor 
 
Under denna rubrik finns de virtuella bilagorna beskrivna, virtuella därför att omfattningen på 
bilagorna gör dem olämpliga att bifoga på traditionellt sätt. Bilagorna består av följande 
element: 
 

• Enkätformuläret för den insamling som i uppsatsen kallas för Postenkäten 
• Frågeschema för den datainsamling som i uppsatsen kallas för Webenkäten 
• Samtliga ifyllda enkätformulär för Postenkäten inscannade och lagrade i Acrobat 

format. 
• Accessdatabas med samtliga data från båda enkätinsamlingarna 
• Ett enkelt program skapat för att på ett enkelt sätt kunna studera data som lagrats i 

Access databasen. 
• En liten bruksanvisning för databas och program 

 
Det ovanstående uppräknade innehållet finns åtkomligt i ett ziparkiv som skapats med Winzip 
8.0 och är åtkomligt på Internet på adressen: 
 

http://hem.passagen.se/lpeter/duppsats.zip 
 




