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Definition av distansutbildning inom Yh

• Att huvuddelen av utbildningen inte genomförs på 
utbildningsorten och 

• att den studerande kan genomföra merparten av 
utbildningen på annan plats än i 
utbildningsanordnarens lokaler.
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Varför väljer studerande att gå en 

distansutbildning? 

• För att kunna kombinera med arbete 44 % 

• För att kunna kombinera med familj/Inte behöva flytta 19 % 

• Orsaker andra än att det var en distansutbildning 29 % 

• Övriga orsaker utifrån flexibilitet 8 % 
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Resultat



myh.se

64%
66%

68% 69%
70% 72% 72%

73%

53%
55%

59%
56%

60%
62%

66% 64%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Examensgrad YH/KY efter studieform och slutår Bunden Distans



myh.se

81%
79%

69% 68%

59%

73%
75%

66%

54%

62%

33%

64%

Hälso- och sjukvård
samt socialt arbete

Ekonomi, admin.
och försäljning

Teknik och
tillverkning

Samhällsbyggnad
och byggteknik

Data/IT Samtliga 16
utbildningsområden

YH examensgrad efter utbildningsområde och studieform slutåret 2014 (prel.) Bunden Distans



myh.se

Resultat i distansutbildningarna

• Tydlig skillnad i examensgrad

• andelen avhopp är genomgående högre på 
distansutbildningar inom alla utbildningsområden

• ingen skillnad vad gäller rätt jobb efter examen.
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Kvalitet
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Kvalitet – i distansutbildningarna

• Graden av återkoppling mellan utbildare och 
studerande,

• social kontext och kamratrespons,

• utbildarnas distanspedagogiska kompetens

• en god struktur i genomförandet.
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Indelning av modell för genomförande

• nivå 1 - envägskommunikation 

• nivå 2 - datorer används för att hantera själva lärandet

• nivå 3 - finns ett fokus på återkoppling och pedagogik

• nivå 4 - som i nivå 3, men med en social kontext
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Kvalitet i distansutbildningarna inom YH

• Graden av återkoppling mellan utbildare och 
studerande,
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• utbildarnas distanspedagogiska kompetens

• en god struktur i genomförandet.
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Kvalitet: Pedagogik och återkoppling

• Intervjuer: 
Stora skillnader i hur utbildningar genomförs

• Utbildningar utan distanspedagogik

• Utvecklad återkoppling

• Utvecklad distansmetod
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Kvalitet: Pedagogik och återkoppling

• De studerandes svar:

• 45 % har kontakt med utbildare en gång per månad eller 
mindre ofta

• ungefär 30 % av de studerande använder respektive 
alternativ: Webbinarium, inspelade föreläsningar eller 
annat inspelat material.
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Slutsatser Kvalitet: 

• Pedagogisk kompetens, 

• fungerande teknik och 

• distansutbildningens struktur. 
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Kostnader
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Kostnader

• Distansutbildningar har lägre statsbidrag än bundna 

• stora skillnader i kostnader mellan utbildningar

• tekniken driver INTE kostnader

• återkoppling kostar…

• …utbildning utan återkoppling är (mycket) billiga.

• => Starkt samband mellan kostnad och kvalitet
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Översyn av distansutbildningar inom yrkeshögskolan
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