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Flexibelt lärande på distans – en pedagogisk och organisatorisk utmaning 
för den svenska högskolan? 
På många håll i världen, så också i Sverige, har tanken om att en ökad satsning på 
distansutbildning med användning av flexibla arbetsformer fått ett allt starkare genomslag. I takt 
med att informations- och kommunikationstekniken (IKT) har blivit mer användarvänlig har 
också möjligheten för enskilda individer att på distans fortbilda sig. Högskolor och universitet i 
Sverige har under en tid arbetat med olika former av distansutbildning. Inte minst skulle detta 
kunna locka målgrupper som vanligen inte attraheras av eller som av andra skäl inte har 
möjligheter att delta i akademiska studier. John Chambers, verkställande direktör på Cisco 
Systems (1999) ger t ex följande förutsägelse. 
 

The next killer application on the Internet is going to be education. Eduation over the Inter-
net is going to be so big it is going to make e-mail look like a rounding error.  

 
Distansutbildning har en framtid. Så sägs det ofta numera i olika sammanhang och av olika 
företrädare för utbildnings- och undervisningsvärlden. Staten, utbildningsanordnare och olika 
institutioner arbetar för fullt med att möta den anstormning av krav och behov som nu 
artikuleras. Här måste beaktas, som vi uppfattar det, att det existerar en bakomliggande och 
samtidigt medveten politisk satsning på att skapa möjligheter för ett så kallat livslångt lärande för 
i princip hela den vuxna befolkningen. Inte minst det nyligen inrättade Nätuniversitetet är ett 
tecken på detta1.  Ett annat exempel är Kunskapslyftet som genomfördes under perioden 1998 – 
2002 och som nådde nära nog 1 miljon vuxna svenskar. Härigenom har antalet personer som är 
behöriga att fortsatta studier på högskolan ytterligare kunnat breddas betydligt. Samtidigt kan det 
antas att många av dessa kan känna sig främmande i en akademisk miljö. 
 
Det talas därför numera ofta om IKT-pedagogik, men det är samtidigt viktigt att betona att IKT-
pedagogik inte är en ny inriktning inom pedagogiken, utan snarast ett kortare uttryck för 
utbildning och utbildningsmetoder som systematiskt utnyttjar informationstekniken (IT) och 
Internet.  Den förändrade samhällsbilden där kunskap har blivit en konsumtionsvara ställer högre 
krav på enskilda individers kunskap. Begrepp som ”just-in-time-learning” och ”Learning 
Communities” har kommit att bli viktiga just på grund av betoningen av ett lärande kan ske 
oberoende av tid och rum, dvs. det är den studerande som avgör när och var studierna skall äga 
rum. Den pedagogiska utmaningen har naturligt nog blivit att undersöka huruvida IKT kan 
fungera som stöd i lärandeprocessen, både vad gäller så kallad campusförlag utbildning, såväl som 
sådan som bedrivs på distans. 
 
I denna förändrade utbildningssituation står Sverige som nation tillsammans med många andra 
länder inför stora pedagogiska utmaningar. Högskoleutbildning är inte längre en nationell 
angelägenhet utan alltmer intresserar sig utländska utbildningsanordnare liksom utländska 
studenter för den svenska utbildningsmarknaden. Samtidigt verkar det finnas skäl att anta att en 
breddad rekrytering till högskolan även kommer att ha direkta konsekvenser för de pedagogiska 
arbetsformer som används. Från denna bakgrund formulerar vi följande frågeställningar: 
 

• Vilka effekter kan tänkas uppkomma vid en utökad satsning på distansutbildning inom 
högskolan, dvs hur påverkas t ex faktorer som rekryteringen av studenter, utformning av lärmiljöer, 
pedagogiska arbetsformer och kvaliteten på utbildningen? 

 
Med utgångspunkt från hur denna frågeställning kan besvarar diskuterar vi avslutningsvis några 
tänkbara konsekvenser för högskolans möjligheter att kunna organisera och genomföra 

                                                 
1 Nära samarbete – på distans. Nio texter om att lära på nätet. s. 5. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. 
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distansundervisning.  Det är självfallet inte här med det utrymme som ett paper erbjuder möjligt 
att mer än översiktligt behandla detta komplexa problemområde. 
 
Kan IKT användas för nå att nya grupper av studerande? 
Utvecklingen av distansutbildningar i Sverige har varit explosionsartad och förhoppningarna 
handlar inte sällan om att nå fler studenter i en konkurrerande verksamhet. En faktor som 
påverkar den nationella satsningen på distansundervisning framkommer i regeringens 
proposition: Den öppna högskolan (2001/02:15).  
 

Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och vidgas till nya grupper. 
Andelen ungdomar som börjar högskolan bör öka. Regeringens mål är att 50 procent av en 
årskull ska ha börjat studera på högskolan vid 25 års ålder. En öppen högskola välkomnar 
alla oavsett bakgrund, bostadsort, kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder. Den 
mångfald som finns i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan.2  

 
För att nå upp till målet på 50% måste en väsentlig del av ovan nämnd målgrupp rekryteras, 
utbildas och examineras genom distansutbildningar. Det kan t ex antas gälla ungdomar som, av 
något skäl, föredrar att stanna kvar på hemorten och att de samtidigt har ett relativt långt avstånd 
till en högskola. För att nå de som inte tar detta steg kan det vara nödvändigt att utveckla ett 
samarbete med en lokal aktör som kan hjälpa till med rekrytering, ”studieservice” och 
studiehandledning. Befintliga kommunala lärcentra skulle t ex i så fall kunna fylla en sådan 
funktion. Enligt Högskoleverkets årsrapport för år 2003 är det cirka 40 000 personer som 
studerade på distans under år 2002, vilket är 40 procent fler än året innan. 
Distansstudenterna utgör 13 procent av Sveriges studenter. Cirka hälften studerar via det 
nya Nätuniversitetet.3 
 
Det finns också andra och nya grupper som kan tänkas vilja få tillträde till akademiska studier. I 
Sverige var tidigare all universitetsutbildning förlagd till ett fåtal universitetsorter. Det innebar att 
de studerande tvingades bosätta sig på dessa orter, eller i vart fall inom ett möjligt reseavstånd. 
Tillträdet till högskolestudier var bl a av det skälet begränsat. När högskolesystemet började 
byggas ut från 1980-talet och framledes i form av att det skapades regionala högskolor, i princip 
en högskola i varje län, förbättrades också möjligheterna för många att kunna påbörja 
högskolestudier. Fortfarande finns ändå människor som rent fysiskt har ett alltför långt avstånd 
till högskolan, eller är förhindrade att studera av andra skäl, t ex deras sociala situation, eller ett 
arbete som hindrar dem. Personer med ett ”smalt” intresse kan kanske inte finna den kurs de vill 
gå vid ”sin” högskola, osv. Dessa målgrupper är självfallet betjänta av att de kan studera på 
distans med flexibla arbetsformer. 
 
Många av de som nu via distansutbildning har möjlighet att påbörja akademiska studier kan 
samtidigt, som framhållits, antas komma från miljöer som inte är bekanta med en akademisk 
studietradition. En av de frågor som därför uppstår är hur den existerande akademiska miljön 
skulle behöva förändras om man vill ta hand om dessa nya grupper av studerande. Eller kanske är 
det så att distansutbildningen kommer att växa fram som en alternativ utbildningsmiljö och som 
automatiskt kommer att tvingas att utveckla lämpliga undervisningsformer för dessa målgrupper? 
 
En uttalad oro i akademiska kretsar är att högskolor och universitet blir s.k. ”massuniversitet”. 
”Massuniversitet” är i vissa akademiska kretsar inte något positivt ord, vilket vi finner något 
märkligt. Inte minst mot bakgrund av att det förefaller bli konsekvensen av en aktiv 
utbildningspolitik som syftar till att en så stor andel av ungdomarnas förväntas studera vidare på 
                                                 
2 http://utbildning.regeringen.se/publikationerinfo/pdffaktabl/2001/u01_015.pdf 
3 Verket för Högskoleservice:  
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högskolenivå. Man kan då fråga sig vilka intressen detta hotar? En risk med denna politik är dock 
att vissa högskolor/universitet kommer att rekrytera en kategori av studerande med låg 
prestationsgrad och dessa högskolor kommer att betraktas som ett andra klassens 
utbildningssamordnare. Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, menar 
att det är mycket som tyder på att de akademiska kraven vid högskolorna har sänkts. 4 Samtidigt 
framstår det som i det närmaste oundvikligt att kravnivåerna påverkas när en verksamhet som 
tidigare vänt sig till en elit, i det här fallet 10 procent av befolkningen, nu siktar på att nå närmare 
hälften av en årskull för att gå vidare till högskolestudier (se figur 1.). Det framstår också som 
självklart att det finns nackdelar med detta, men det måste i så fall rimligen ställas i relation till de 
fördelar som ett ”massuniversitet” också kan antas ge upphov till. En frågeställning är självfallet 
vari denna försämrade kvalitet i så fall består och vilka dess konsekvenser kan tänkas vara. I 
idrottssammanhang brukar man tala om att bredd också skapar en topp, kan det inte vara likadant 
i det här fallet? Man kan också fråga sig om de 10 procent ”bästa” studenterna i dag är sämre än 
de 10 procent som på den tiden utgjorde hela studentpopulationen, knappast troligt säger vi. En 
central del i Alvessons resonemang är att högskolor och universitet nu utbildar till arbetslöshet 
och åtskilliga får inte jobb i paritet med längden på sin utbildning. Det finns väl möjligen skäl att i 
det sammanhanget ställa sig frågan om det vore bättre att dessa i stället gick arbetslösa? Även om 
högre studier är en viktig faktor för att försörja arbetsmarknaden med personal finns förvisso 
andra motiv för att studera än detta. 
 
”Massuniversitet” borde således inte vara ett negativt laddat ord då fler individer får högre 
kompetens, förutsatt att utbildningarna har hög kvalitet. Oavsett vilket så är distansutbildning 
vägen till 50% målet. Utvecklingen är redan påbörjad och ”massuniversitetet” som sådant är 
troligtvis snart en realitet, helt enkelt därför att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Detta ser vi 
inte minst i den snabba utvecklingen vad gäller antal studerande under de senaste 40 åren där det 
framgår att universitetsstudier som under 60-talet endast var för en liten del av populationen idag 
omfattar en stor del av befolkningen. 
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Figur. 1: Utvecklingen av studerandeantal vid
de senaste 40 åren. 5  

                                                 
4 http://www.lu.se/info/lumPDF/lum0103/bluffen.pdf. 
5 Dock skall bilden över 50% studerande år 2002 tolkas so
högskolestuderande 46 procent, 53 procent för kvinno
årsrapport  http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0
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Distansstudier och lärmiljöer 
Distansutbildning har fler dimensioner att beakta än enbart rent pedagogiska aspekter, om man 
med detta menar tillvägagångssätt för att undervisa eller olika sätt för elever att lära. Det handlar 
istället om att skapa en komplett lärandemiljö. Den akademiska miljön står i en förändrad 
situation där traditionella undervisningsformer i distansutbildning övergått till (eller ersatts av) 
digitala lösningar. Undervisning, lärande och examination sker i allt större omfattning över nätet 
och det är här frågetecknen kring kvalitet, pedagogik och skolutveckling växer i omfattning. 
Vidare är frågorna också av organisatorisk art. Vi kan tala om ett vidgat pedagogiskt rum som inte 
längre omfattar endast den fysiska föreläsningssalen eller högskolan. Rummet är nu virtuellt med 
studerande som ibland inte ens vid något tillfälle besöker den högskola de studerar vid.  
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Figur. 2: Distansutbildning (DU) innefattar några fler dimensioner än ”traditionell 
undervisning” där inte minst teknik och support (lärare och student) är viktig. 
 
Om distansundervisning antas kräva en ny typ av lärmiljö kan man undra vad detta begrepp kan 
tänkas innefatta? Traditionellt har undervisning varit starkt förknippat med en fysisk plats. Det 
var i klassrummet eller föreläsningssalen som undervisningen ägde rum. Inom akademin har detta 
i huvudsak skett genom föreläsningar, seminarier och läsning av litteratur. Studenten använde 
dessa moment för att försöka lära sig vad som de förväntades kunna med utgångspunkt från 
gällande kursplaner.  Examinationen skedde antingen genom skriftliga prov i tentamenssalen, 
eller genom en presentation av ett paper i seminarieform, eller muntligt genom ett samtal med 
examinatorn. I den digitala lärandemiljön ersätts i flera fall det talade ordet med skriftlig 
kommunikation. I somliga fall kan e-post eller diskussionsbaserad kommunikation betraktas som 
en digitaliserad form av Hermodsundervisning. Denna kritik är dock väsentlig i studiet av 
pedagogisk utveckling. Bara för att undervisningen arrangeras med elektroniska/digitala 
hjälpmedel innebär det inte per automatik att det är innovativt eller ens pedagogiskt underbyggt. I 
andra fall har t ex distansutbildning kommit långt vad gäller pedagogiska grepp där det är möjligt 
att hålla seminarier och föreläsningar samtidigt som dessa lärandemiljöer tillåter ett individuellt 
synliggörande. 
 
Distansundervisning förändrar drastiskt studentens fysiska närvaro, vilket samtidigt orsakar en 
väsentlig förändring av lärmiljön vilket framgått ovan. Den plats där undervisningen sker är för 
distansstudenten således något annat än den etablerade universitetsmiljön. Om man då utgår från 
att lärarna fortfarande spelar en central roll är en grundläggande fråga hur kommunikationen 
mellan läraren och studenten kan upprätthållas. Kanske är det så att de möjligheter till 
individualisering som IKT ger upphov till också ökar möjligheterna till att skapa en nära relation 
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mellan studenten och läraren. Erfarenheterna från de kurser som under senaste åren har 
utvecklats vid Högskolan Dalarna bekräftar detta. Samtidigt verkar detta, enligt våra erfarenheter, 
också vara en orsak till att lärare anser att det är tidskrävande att arbeta med distansutbildning. 
Rent pedagogiskt förefaller det rimligt att anta att detta också ger upphov till goda 
utbildningseffekter. Det finns stora förhoppningar knutna till att distansutbildning skulle kunna 
rationalisera utbildning, generellt sett, och därmed också skapa ekonomiska fördelar i form av 
lägre kostnader. Sett åtminstone från de utgångspunkter som har diskuterats här förefaller det 
därför tveksamt om så verkligen skulle bli fallet. Vi ser snarare att distansutbildningar initialt har 
en högre utvecklingskostnad än campuskurser. Utifrån ovanstående resonemang bör 
distansutbildningen ha goda möjligheter att fungera väl så bra som campusförlagda utbildning, i 
vart fall avseende studieresultaten på de sätt som dessa vanligen mäts.  
 
Vad har den campusförlagda universitetsmiljön att erbjuda som distansstudieformen i så fall 
saknar? En aspekt av stor vikt handlar t ex om hur lärosätet skall kunna erbjuda studenter på 
annan ort lika god service som för de på campus i fråga om bibliotek, administrativa tjänster samt 
support av olika slag. Samtidigt förefaller det sannolikt att t ex bibliotekstjänster i framtiden lika 
gärna kan tillhandahållas i elektronisk form, vilket också bör gälla administrativa tjänster och 
support av olika slag. Problem inom detta område förefaller i så fall vara av övergående slag. 
 
De nya elektroniska möjligheterna har som en viktig konsekvens förändrat och vidgat frågan om 
lärande till nya sammanhang, som redan framgått, som ställer den pedagogisk forskningen inför 
nya och intressanta frågeställningar. Inte minst kring konsekvenserna av att media och IT i allt 
högre grad bidrar till konstruktionen av gemensamma värderingar och omvärldsföreställningar. 
Frågan är i så fall vilken roll distansutbildning kan spela i detta sammanhang? Vår uppfattning är t 
ex att det finns få faktorer i dagens samhälle som har så stor betydelse för att åstadkomma social 
skiktning som just utbildning. Från denna utgångspunkt kan man väl närmast hävda att de som 
nu på detta sätt kan få tillgång till kunskaper via distansutbildning i normalfallet blir en ”vinnare”, 
framför allt på orter där det normalt är svårt att få tillgång till högre utbildning. Dessa personer 
har skaffat sig en konkurrensfördel om t ex möjligheterna att få ett arbete i förhållande till de som 
saknar utbildning. När nya grupper får tillgång till utbildning och förutsättningarna via det fysiska 
avståndet är förändrat måste detta också antas få betydelse för hur undervisningen organiseras 
och genomförs. Även om vi i Sverige har haft tillgång tilldistansstudier under en stor del av hela 
1900-talet, t ex via Hermods, NKI, och Statens skola för vuxna, har den nya 
informationstekniken (IT) skapat helt nya förutsättningar. Fortfarande kan man ändå ana att det 
återstår mycket utvecklingsarbete innan några mera permanenta arbetsformer har skapats. 
 
 
Distansstudier och utbildningskvalitet 
De frågor som vi ställer oss i denna utveckling är i vilken grad distanskurser kvalitetsmässigt 
håller samma nivå som traditionella kurser eller om kurserna ifråga kanske t.o.m. håller en högre 
kvalitet? Tor Söderström, CDL6, skriver följande:  
 

E-learning har inte fått så stora framgångar som man först förutspådde. Det är i första 
hand pedagogiken och synen på lärande som inte håller måttet. Men även tekniken har 
brister. Informations- och kommunikationsteknik har hittills oftast nyttjats i 
utbildningssammanhang ur ett traditionellt rationaliseringsperspektiv. Vi vet därför väldigt 
lite idag om vilken inverkan tekniken har för lärandet då ambitionen sällan varit att påverka 
lärandet. För att e-learning ska bidra till det livslånga lärandet och nya former för inlärning, 

                                                 
6 Centrum för distansöverbryggande lärande, Luleå Tekniska Universitet.  
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t ex kollaborativt- och problembaserat lärande, efterlyses forskning om hur 
korsbefruktningen mellan teknik och pedagogik ska gå till7 

 
En central och närmast självklar frågeställning är i vad mån distansutbildning har en positiv eller 
negativ påverkan på utbildningens kvalitet. Även hur självklar frågeställningen än framstår är det 
emellertid inte givet vad begreppet i sammanhanget god kvalitet avser. En viktig aspekt måste 
självfallet anses vara att de krav som t ex anges i högskolelagen uppfylls. 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga 
och kritiska bedömningar,  
- förmåga att självständigt urskilja,  
- formulera och lösa problem, samt 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.  
(SFS 1992:1434, Högskolelag 1992:1434, 9 §) 

 
Vi saknar idag bra metoder för att se vilka effekter nätbaserade distansutbildningar har på det 
pedagogiska planet. Samtidigt är problemet med att utröna effekter av utbildning generellt sett 
direkt kopplat till vad vi anser kunskap vara och vilka uttryck denna tar sig. Problemet är således 
ytterst komplext, vilket samtidigt förklara varför det är svårt att värdera effekterna. Resultatet blir 
gärna i praktiken att både undervisnings- som examinationsformer instrumentaliseras. Mätningen 
av vilken kunskap individen utvecklat har dock så här långt snarast haft ett drag av behaviorism i 
betydelsen att det är vad individen förmår att ”visa upp” som betygssätts. Tecken på progression 
mäts inte sällan i termer som antal inloggningar eller hur många brev som studenten har läst. 
Detta säger emellertid ingenting om lärandet utan är bara instrumentella och kvantitativa mått på 
det digitaliserade engagemanget. Det är fullt möjligt att en student kan tillägnat sig ett innehåll på 
distans utan att för den delen nyttjat de distansöverbryggande verktygen som en kurs använder 
sig av. Om vi vidare t ex antar att det även existerar en så kallad tyst kunskap (Se t ex Polanyi, 
1967) så kommer personer med hög grad av tyst kunskap antagligen att missgynnas i det här 
fallet, medan de å den andra sidan i en rad andra situationer, t ex i arbetslivet, kan antas vara klart 
gynnade av att de besitter denna tysta kunskap.  

                                                

 
En annan aspekt är att betrakta utbildningens kvalitet från ett rättssäkerhetsperspektiv. Är det t 
ex lättare eller svårare att bli godkänd på distansstudier än på camupsförlagda kurser? I teorin 
skall det självfallet inte vara några skillnader, men hur kan vi veta att så inte är fallet? I det 
traditionella tentamensförfarande ”övervakades” studenten rent fysiskt, denne fick inte ha tillgång 
till några hjälpmedel och måste vanligen t o m legitimera sig för att man skall vara säker på att det 
rör sig om rätt person. Vår erfarenhet säger oss att tentamensuppgifterna ofta var tämligen 
instrumentellt konstruerade. Det var därmed också ganska givet vad som svar rätt respektive fel 
svar. Under senare år har därför så kallade hemtentor blivit allt mer vanliga. Uppgifterna är här 
vanligen mera öppet hållna och kan ge den studerande ett utrymme gör att ”hantera” ett problem 
i linje med vad som t ex anges i Högskolelagens 9 § (se ovan). Den fråga som uppstår är då om vi 
kan vara säkra på att det är den inskrivne studenten som lämnat de begärda svaren som skall 
kunna visa att studenten tillgodogjort sig de kunskaper som kursen avsåg att leda fram till? Detta 
är aspekter som blir svåra att kontrollera både vid s k hemtentor som i distansutbildning. Kanske 
är det så att den studerande i vart fall via ett eller flera seminarier måste delta i för att presentera 

 
7 http://www.online.luth.se/publications/articles/Artikel4.pdf 
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sina arbeten. Det bör då i normalfallet vara möjligt att bedöma om det är den ”riktige” studenten 
som har lämnat in sina uppgifter. Även om studenterna finns spridda över en stor del av världen, 
vilket sannolikt inte är ett osannolikt scenario i framtiden bör detta kunna låta sig hanteras via s k 
telebildkonferenser eller motsvarande webbaserade kommunikationslösningar. 
 
Det finns självfallet ytterligare en rad aspekter av kvalitetsproblematiken som vi p g a det 
begränsade utrymme som vi har till förfogande här tvingas lämna där hän i det här 
sammanhanget. 
 
Några tänkbara slutsatser om vilka konsekvenser detta kan få för 
högskolans möjligheter att organisera och genomföra distansutbildningar 
Kommer distansutbildning att utvecklas till ett alternativ, som en parallellt existerande lärmiljö, 
till den traditionella akademiska miljön? Kommer akademiska distansutbildningar att fungera som 
en fristående alternativ undervisningsform men ha en del grundläggande principer gemensamma 
med den campusförlagda, samtidigt som den utvecklar sin egenart? Ett svar på dessa frågor kan, 
som vi ser det, vara att det inte framstår som möjligt att utan vidare blanda distansstudier och 
campusstuderande, inte minst av det enkla skälet att de befinner sig långt från varandra rent 
fysiskt. Vi får i det sammanhanget inte heller glömma bort de fördelar som det innebär att 
människor rent fysiskt är samlade med de interaktionsmöjligheter som detta ger upphov till. 
Detta talar för att det kan komma att krävas en helt ny organisation för att kunna bedriva högre 
studier på distans. Därmed uppstår just risken att distansutbildningsorganisation utvecklas till en 
separat enhet (Jmfr till Open University i Storbritannien). Vi är då tillbaka till frågan om vilken 
status en sådan organisation kommer att få. Man skulle här t ex kunna tänka sig att detta bl a 
kommer att avgöras av vilken typ av studenter som kommer att rekryteras till distansutbildningar. 
Det förefaller sannolikt att de som kommer att söka sig dit i hög grad kommer att vara individer 
som på ett eller annat sätt vill komplettera sina kunskaper, t ex i form av fort- eller 
vidareutbildning. Därmed är det troligt att kursutbudet i så fall i hög grad kommer att bli 
arbetsmarknadsanpassat. De krav som dessa grupper har kan i sin tur antas vara relativt specifika 
och där deras behov mera uttrycks i termer av praktiskt användbar kunskap än som kunskap med 
hög akademisk kvalitet, även om dessa aspekter självfallet inte behöver utesluta varandra. 
Utbildningar behöver därför inte, inte i vart fall automatsikt, bli jämförd med de campusförlagda 
kurserna. Detta talar samtidigt för att det kan bli så de kommer att utvecklas till varandra 
fristående utbildningsorganisationer. Däremot kan situationen vara annorlunda när det gäller 
grundläggande yrkesutbildningar, typ sjuksköterske-, lärare-, ingenjörsutbildningar osv, och 
huruvida dessa i så fall skiljer sig kvalitetsmässigt om det är fråga om campusförlagda sådana eller 
distansutbildningar kan i stället bli en stridsfråga. 
 
Vi tycker oss kunna konstatera att det kommer att krävas en hel del arbete för att bygga upp en 
komplett distansutbildningsmiljö. I den mån man vänder sig till studieovana grupper, vilket det 
här sannolikt delvis kommer att vara fråga om behövs det troligen, som vi tidigare varit inne på, 
byggas upp ett samarbete med ett nätverk av lokala aktörer. Vad gäller arbetsmarknadsinriktade 
kurser är problemet därvidlag sannolikt betydligt enklare att hantera. Vad gäller utbildningens s k 
kvalitetsnivå styrs den sannolikt av en rad faktorer, som t ex kompetensen hos de involverade 
lärarna, deltagarnas tidigare kunskapsnivå och deras motivation, tid för att bygga upp relationen 
mellan läraren och den enskilde studenten som några  av de viktigaste. Här torde knappast den 
organisatoriska formen, dvs campusförlagd eller distansutbildning i sig vara den avgörande 
frågan, utan snarast hur allokering av resurser, i form av pengar och personal, sker. Med 
utgångspunkt från det resonemang som vi fört verkar det som att distansutbildning fortfarande 
befinner sig i sin linda och att denna kommer att fortsätta av växa och utvecklas innehållsmässigt 
verkar i det närmaste givet. Vilken riktning och vilka former detta kommer att ta verkar däremot 
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fortfarande vara en helt öppen fråga, kanske som ett fristående alternativ till den campusförlagda 
utbildningen. Vi ser med spänning fram mot att få följa utvecklingen. 
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