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Ris och ros från två studenter 
 

Karlstad universitet gör ett bra jobb! 

 

”Den täta lärarkontakten, att man snabbt får svar på mail och att det känns som att 

lärarna faktiskt har tid för en även om man sitter i andra delen av Sverige. Har läst 

distanskurser på flera högskolor och universitet i Sverige och Karlstad är den jag är mest 

nöjd med - ni har förstått vad som gör en bra distanskurs!” 

 

Är distansstudenterna mindre viktiga än campusstudenterna? 

 

”Ibland, när vi haft kurser gemensamt med campusstudenter, kan jag känna att vi 

"distansare" har hamnat lite i skymundan. Det finns en liten risk att campus kommer i 

första hand, och vi i andra”. 

 

 

Vill du veta vad fler studenter tycker? I slutet av rapporten har vi samlat många synpunkter 

från studenter som både är nöjda och missnöjda. 

 

 

 
  



2 
 

RIS OCH ROS FRÅN TVÅ STUDENTER ............................................................................................. 1 

FÖRORD ....................................................................................................................................................... 4 

STUDENTERNAS INSATSER – STUDIETIDER ............................................................................... 5 

HUR MYCKET TID LÄGGER STUDENTERNA PÅ STUDIER? ................................................................................ 5 
STUDIETID ................................................................................................................................................... 5 
STUDIETID PÅ VECKOSLUT ............................................................................................................................ 6 
STUDIETID FÖR OLIKA ÅLDRAR OCH KÖN....................................................................................................... 7 
ÄR STUDIERNA EN HELTIDSSYSSELSÄTTNING? .............................................................................................. 8 
FÖRVÄRVSARBETE PARALLELLT MED STUDIERNA .......................................................................................... 8 
GENOMSTRÖMNING OCH BOSTADSORT ........................................................................................................ 10 
SAMMANFATTNING AV STUDIETID, ARBETSTID OCH GENOMSTRÖMNING ..................................................... 12 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIERNAS GENOMFÖRANDE ................................................. 14 

INFORMATION ............................................................................................................................................ 14 
FÖRKUNSKAPER ......................................................................................................................................... 15 
STUDIEHANDLEDNING ................................................................................................................................ 15 
SUPPORT OCH TEKNISKT STÖD .................................................................................................................... 16 
FYSISKA TRÄFFAR ....................................................................................................................................... 17 
BESÖK PÅ LÄRCENTRUM ............................................................................................................................. 18 
STUDIETEMPO ............................................................................................................................................ 18 
STRESS I STUDIERNA ................................................................................................................................... 19 
SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIERNAS GENOMFÖRANDE ........................................... 21 

LÄRARE OCH LÄRPROCESSER ......................................................................................................... 22 

LÄRARNA ÄR KUNNIGA ............................................................................................................................... 22 
LÄRARNA ÄR STÖDJANDE ............................................................................................................................ 23 
LÄRARNA HAR GOD IT-KOMPETENS ............................................................................................................ 23 
LÄRARNA GER SNABB RESPONS ................................................................................................................... 24 
STUDIEVÄGLEDNINGEN .............................................................................................................................. 26 
ADMINISTRATIV PERSONAL ......................................................................................................................... 26 
KURVÄRDERINGAR ..................................................................................................................................... 27 
SAMMANFATTNING AV LÄRARE OCH LÄRPROCESSER ................................................................................... 28 

VAD ANSER STUDENTERNA ATT UTBILDNINGEN GER ......................................................... 30 

KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER ................................................................................................................. 30 
VILKA KUNSKAPER PRIORITERAS AV STUDENTERNA? .................................................................................. 31 

ALLMÄNNA ATTITYDER TILL DISTANSUTBILDNINGEN PÅ KARLSTADS 

UNIVERSITET .......................................................................................................................................... 34 

KVALITETEN PÅ UTBILDNINGEN .................................................................................................................. 34 
REKOMMENDERA ANDRA ATT STUDERA VID KARLSTADS UNIVERSITET ........................................................ 34 
NÖJD JUST NU? .......................................................................................................................................... 35 

JÄMFÖRELSEN MELLAN CAMPUS OCH DISTANS .................................................................... 37 

JÄMFÖRELSE ÖVER TID ..................................................................................................................... 39 

DE MISSNÖJDA OCH ENTUSIASTERNA, VAD TYCKER DE? .................................................. 41 

MISSNÖJDA STUDENTER ............................................................................................................................. 41 
NÖJDA STUDENTER .................................................................................................................................... 47 

STUDENTUNDERSÖKNINGARNAS BAKGRUND OCH UPPLÄGGNING .............................. 55 

ATT LYSSNA PÅ STUDENTERNA .................................................................................................................... 55 



3 
 

GENOMFÖRANDE ........................................................................................................................................ 55 
UTFORMNING AV FRÅGOR FÖR ARBETSINSATS I UTBILDNINGEN .................................................................. 56 
URVAL, SVAR OCH OSÄKERHET I UNDERSÖKNINGARNA ............................................................................... 57 

REFERENSLISTA, KÄLLOR ................................................................................................................. 60 

BILAGA 1. TABELLER ............................................................................................................................ 61 

BILAGA 2. ENKÄT – STUDENTBAROMETERN DISTANS 2012 ............................................. 100 

 
  



4 
 

Förord 
 

Detta är en rapport inom projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv. I projektet 

analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads universitet. Datainsamling 

har sedan våren 2000 till hösten 2007 genomförts med enkäter bland studenter på Campus, 

på musikhögskolan Ingesund och bland distansstudenter. Efter ett uppehåll några år 

genomfördes under hösten 2010, 2011 och 2012 enkäter till distansstudenter på hela 

universitetet och till campusstudenter som läser kurser och/eller program inom Fakulteterna 

för ekonomi, kommunikation och IT respektive teknik och naturvetenskap under 2011 och 

2012. 

I denna rapport redovisas resultat från nätenkäter som genomförts bland distansstudenter 

2012, 2011, 2010 och 2007. Jämförelser görs med resultat från enkäter bland övriga 

studentgrupper.  

I årets undersökning har vi ett tema som handlar om studietid och förutsättningar för att 

studera. Vi redovisar de empiriska resultaten så utförligt att läsaren själv skall kunna dra 

slutsatser. I slutet av rapporten redovisas programspecifika synpunkter i utförliga tabeller. Vi 

hoppas att resultaten från undersökningarna används för utveckling av kurser och program 

vid Karlstads universitet. 

Om vi skall sammanfatta resultaten kan vi säga att kvaliteten i våra distansutbildningar i 

många avseenden är god. Våra distansstudenter i grundutbildning lägger ner något mer tid 

på studierna jämfört med campusstudenterna och arbetar parallellt med studierna i större 

omfattning. Samtidigt är de generellt mer nöjda med sin utbildning än campusstudenterna.  

Över tid ser vi tydliga förbättringar inom vissa områden och områden med potential för 

utveckling. 

Skillnader förekommer mellan olika program och kurser vilket ger möjlighet till 

erfarenhetsutbyte. Ingen utbildning är bäst på allt och alla kan lära av varandra. 

Rapporteringen bygger till stora delar på tidigare studier. Jämförelser görs löpande med 

resultat från tidigare enkäter på campus och distans. 

 

Karlstad augusti 2013 

 

Lars Haglund   Lena E Johansson 
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Studenternas insatser – studietider 
 

Denna rapport innehåller resultat från en nätenkät som genomfördes hösten 2012 bland våra 

distansstudenter. Undersökningen har tidigare genomförts 2011, 2010 och 2007. Jämförelser 

görs med resultat från tidigare enkäter och bland övriga studentgrupper.  

Årets specifika tema i enkäten för distansstudenter handlar om studietid och förutsättningar 

för att studera. Hur mycket tid lägger studenterna ner på sina studier och hur väl 

informerade och förberedda känner dig sig för att studera på distans? Tidigare studier har 

visat att det är ytterligt svårt att ställa enkla frågor kring studenternas arbetstid som ger 

rättvisande svar. Respondenterna tolkar frågor med identiskt formulering mycket olika när 

man beräknar sin arbetsinsats och studietid. Trots svårigheter att ställa rättvisande frågor 

kring studietider har vi i terminsenkäterna till campusstudenterna under tidigare år, 

analyserat studenternas arbetsinsatser.  I år är första gången vi analyserar svar från 

distansstudenterna.  Det finns mer information om hur vi har räknat ut studietid under 

rubriken, Studentundersökningens bakgrund och uppläggning sidan, 56. 

Hur mycket tid lägger studenterna på studier? 
Med tanke på att en av de viktigaste resurserna i högre utbildning är våra studenters 

arbetstid kan det kanske vara av intresse att se lite mer i detalj på resultaten. Vilka studenter 

lägger ner mest eller minst tid på studierna? Skiljer resultatet sig mellan campus och distans? 

Är studierna en heltidssysselsättning för studenterna?  

 

I redovisning av distansstudenternas studietid skiljer vi på grundutbildningsprogram och 

påbyggnadsprogram. I huvudsak genomförs grundutbildning på heltid och 

påbyggnadsprogram på deltid men variationer förekommer. Fördelningen av studenter som 

läser grundutbildningsprogram är 65 procent och påbyggnadsprogram 35 procent i årets 

undersökning. 

Studietid 
Studietid för studenter på grundutbildningsprogram distans varierar mellan 32 - 47 

timmar per vecka med ett genomsnitt på 41 timmar per vecka. Studenter inom hälsa och 

vård/ naturvetenskapliga program samt lärare med inriktning mot yngre barn ägnar mer tid 

än övriga studenter åt sina studier. Ett av de program där studenterna lägger ner mindre tid 

än genomsnittet är ett IT program där studenterna kan välja att läsa på heltid eller halvtid.  

De studenter på grundutbildningsprogrammen som studerar flest timmar i veckan är: 

 Tandhygienist 180 hp 

 Grundlärare 240 hp 

 Receptarie 180 hp 

Studenter på påbyggnadsprogram distans lägger ner mellan 18-43 timmar vecka med ett 

genomsnitt på 32,5 timmar. De två program där studenterna lägger ner mest studietid per 

vecka är, föga förvånande, ett samhällsvetenskapligt program och ett vårdprogram som 

genomförs på heltid. Mindre tid än genomsnittet lägger vissa samhällsvetare och 

lärarutbildningar ner på studier. 

De studenter på påbyggnadsprogrammen som studerar flest timmar i veckan är: 
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 Samhällelig Riskhantering 120 hp 

 Specialistsjuksköterskor 60-75 hp 

 Speciallärare 90 hp 

Genomsnittlig studietid för alla distansstudenter är 37, 4 timmar/vecka. 

Genomsnittlig studietid per vecka för distansstudenter på grundutbildningsprogram och 

påbyggnadsprogram, (inkluderat studietiden på veckoslutet) 

 

På campusprogrammen är det studenter inom hälsa/vårdområdet samt 

tekniska/naturvetenskapliga program som lägger ner mest tid på sina studier. Den 

genomsnittliga studietiden för campusstudenter hösten 2012 är 38 timmar/vecka. 

Studieinsatsen ligger ganska konstant efter 20061 som var första gången vi ställde dessa mer 

detaljerade frågor om studietider. 

Studietid på veckoslut 
Den genomsnittliga tid som distansstudenterna lägger ner på studier ett normalt veckoslut 

uppgår till sju timmar. Här ser vi nästan ingen skillnad mellan grundutbildning och 

påbyggnadsutbildning. 

De studenter som studerar flest timmar på veckosluten är: 

Grundutbildningsprogram 180-330 hp 

 Receptarie 180 hp 

 Grundlärare 210 hp 

 Ämneslärare 270-330 hp 

Påbyggnadsprogram 60-120 hp 

 Specialistsjuksköterska 60-75 hp  

 Yrkeslärare 90 hp 

 Projektledning 60 hp 

                                                           
1
 Studenter om studier och studentliv 2012, L Haglund, M Hong 

41 
39 

33 
29 

Medelvärdet timmar/v Median timmar/v

Studietid/vecka i genomsnitt distansutbildning 

Grundutbildningsprogram 180-330 hp Påbyggnadsprogram 60-120 hp
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Studietid ett normalt veckoslut?  

 

Campusstudenterna lägger ner fem timmar i genomsnitt på studierna ett normalt veckoslut. 

Den genomsnittliga tiden för alla distansstudenter uppgår till sju timmar på ett normalt 

veckoslut. 

Studietid för olika åldrar och kön 
Hösten 2012 är första gången vi undersöker studietid för distansstudenterna.  Studietiden för 

olika åldersgrupper varierar mer för distansstudenterna än för campusstudenterna. De 

yngsta studenterna lägger ner mest tid på studierna. I nedanstående tabell redovisas ett 

genomsnitt för olika åldrar.  

Veckostudietid för olika åldrar 
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Veckostudietid för kvinnliga studenter är högre än för de manliga. Uträkningen visar samma 

tendens på campus, kvinnliga studenter är flitigare än sina manliga kamrater. 

Veckostudietid för kvinnliga och manliga studenter hösten 2012  

Kön Veckostudietid  
distans 

Veckostudietid  
Campus, 
exkluderande 
internationella 
masterstudenter 

Kvinna samtliga 
 

38,8 39,3 

Man samtliga 
 

32,2 36,7 

Kvinna  endast heltidsstudenter 
 

44,6 39,3 

Man endast heltidsstudenter 
 

37,1 36,8 

Är studierna en heltidssysselsättning? 
I den nationella studien Distansutbildning på högskolan (2012:6) Statistiska centralbyrån, 

konstateras att ”distansstudenterna sysselsätter sig i högre utsträckning med andra saker vid 

sidan om sina studier jämfört med campusstudenterna”. Är det även så på Karlstads 

universitet? 

För programstudenter på grundutbildningsnivå distans Karlstads universitet är det, som i 

den nationella studien, knappt fyra av tio studenter studerar på heltid (39 %). I den 

nationella studien är det fyra av tio distansstudenter som studerade på heltid (41 %). 

För studenter som läser på campus svarar drygt sex av tio campusstudenter (62 %) att de 

studerar på heltid. I den nationella studien svarade nio av tio studenter (90 %) att de studerar 

på heltid. Fler campusstudenter i den nationella studien uppger att de studerar på heltid än 

på Karlstads universitet, på distans är siffrorna ungefär lika. 

Förvärvsarbete parallellt med studierna  
Statistiska centralbyrån redovisar i sin enkätundersökning att den vanligaste 

sysselsättningen parallellt med studierna för både campus- och distansstudenter är arbete. 

Tio procent av distansstudenterna kombinerade föräldraledighet, arbetslöshet och 

sjukskrivning med studier, något som nästan inte förekom alls i kombination med 

campusstudier. 

I vår studie har vi ställt frågan till studenterna om de förvärvsarbetar parallellt med 

studierna. På grundutbildningsnivå svarar 61 procent att de förvärvsarbetar, i genomsnitt 13 

timmar/per vecka. 

För studenter inom påbyggnadsprogrammen svarade 86 procent att de arbetade parallellt 

med studierna. En majoritet (72 %) av studenterna arbetar över 20 timmar i veckan. 
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Förvärvsarbete antal timmar/vecka inom grund- och påbyggnadsprogram 

 

På Campusprogrammen förvärvsarbetar 38 procent av studenterna parallellt med studierna 

hösten 2012. I genomsnitt arbetar de 10 timmar/veckan.  

Andelen studenter som arbetar varierar mellan olika program, flest studenter som arbetar 

parallellt med studierna finns i Ämneslärarprogrammet.  

Andel av studenterna på grundutbildningsprogrammen distans som uppger att de arbetar 
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5% 
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Genomströmning och bostadsort 
Uppgifterna om genomströmning eller prestationsgrad och bostadsort är hämtade ur intern 

resultatredovisning 2012, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads 

universitet, M Eriksson och M Byman. Uppgifterna avser samtliga studenter på Karlstads 

universitet. 

”Genomströmningen på den nätbaserade verksamheten är något lägre än för motsvarande 

utbildning på campus, även om skillnaden inte är så stor för programutbildningarna. Under 

2012 hade programutbildningar på distans en prestationsgrad på 87 procent mot 89 procent 

för campusutbildningarna”.  

”Skillnaden är något mer uppenbar när det gäller fristående kurser. Under 2012 hade 

campuskurserna en prestationsgrad på 75 procent, medan distanskurserna – trots en kraftig 

volymminskning – endast nådde upp till 63 procent. Den är ändå klart högre än de 49 

procent på nationell nivå som enligt HSV:s senaste årsrapport, utgjorde prestationsgraden 

för fristående kurser distans under läsåret 2011/2012”. 

”Av de drygt 3 300 studenter med uppföljningsbar adress som var registrerade på en 

distanskurs vid Karlstads universitet kom 57 procent från Värmland och omgivande län (28 

procent från Karlstad). Runt 500 studenter var bosatta i Stockholms län (15 %). Från Skåne 

(6 %), Östergötlands län (4 %). Relativt många studenter var hemmahörande i Åmål-Säffle 

(58), Karlskoga (58), Lidköping (45) och Motala (32)”. 

 

Genomströmning på program 2007-2012 
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Genomströmning på fristående kurser 2007-2012
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Sammanfattning av studietid, arbetstid och genomströmning 
 

 
Fråga  
 

 
Distans 

 
Campus 

 
Hur mycket tid ägnar du åt studierna 
en normal vecka (genomsnitt) 

- Grundutbildning 
- Påbyggnadsutbildning 
- Samtliga distans 

 
 
 
41 timmar i veckan 
32,5 timmar i veckan 
37,4 timmar i veckan 

 
 
 
38 timmar per vecka 

 
Studietid på veckosluten 
 

 
7 timmar per veckoslut 

 
5 timmar per veckoslut 

 
Förvärvsarbete 

- Grundutbildning 
- Samtliga distans 

 
 
Ca 13 timmar i veckan 
Ca 29 timmar i veckan 

 
 
10 timmar per vecka 

 
Programstudenter som studerar på 
heltid 
 

 
Fyra av tio studenter 

 
Sex av tio studenter  

 
Förvärvsarbete parallellt med studierna 
 

 
Sex av tio studenter 

 
Fyra av tio studenter 

 
Genomströmning program 2012 

 
87 % 

 
89 % 

 
Genomströmning kurs 2012 
 

 
63 %  

 
75 % 

 

Studenternas arbetsinsats i sina studier ligger i genomsnitt på 37, 4 timmar i veckan. 

Studenter inom grundutbildningsprogram studerar fler timmar i veckan jämfört med 

studenter inom påbyggnadsprogram varför vi har valt att särredovisa dessa grupper. 

Studietid för studenter på grundutbildningsprogram distans varierar mellan 32 - 47 

timmar per vecka med ett genomsnitt på 41 timmar per vecka. Studenter inom hälsa och 

vård/ naturvetenskapliga program samt lärare med inriktning mot yngre barn ägnar mer tid 

än övriga studenter åt sina studier. Ett av de program där studenterna lägger ner mindre tid 

än genomsnittet är ett IT program där studenterna kan välja att läsa på heltid eller halvtid.  

Studenter på påbyggnadsprogram distans lägger ner mellan 18-43 timmar vecka med ett 

genomsnitt på 32,5 timmar. De två program där studenterna lägger ner mest studietid per 

vecka är, föga förvånande, ett samhällsvetenskapligt program och ett vårdprogram som 

genomförs på heltid. Mindre tid än genomsnittet lägger vissa samhällsvetare och 

lärarutbildningar ner på studier. 

För programstudenter på grundutbildningsnivå distans Karlstads universitet är det, som i 

den nationella studien, knappt fyra av tio studenter studerar på heltid (39 %). I den 

nationella studien är det fyra av tio distansstudenter som studerade på heltid (41 %). 
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För studenter som läser på campus svarar drygt sex av tio campusstudenter (62 %) att de 

studerar på heltid. I den nationella studien svarade nio av tio studenter (90 %) att de studerar 

på heltid. Fler campusstudenter i den nationella studien uppger att de studerar på heltid än 

på Karlstads universitet, på distans är siffrorna ungefär lika. 

Våra distansstudenter inom grundutbildning lägger ner något mer tid på studierna jämfört 

med campusstudenterna och arbetar parallellt med studierna i större omfattning. 

Genomströmningen på programutbildningar distans ligger stabilt på en relativt hög nivå med 

mycket liten skillnad mellan campus och distans, 87 procent på distans och 89 procent på 

campus 2012.  



14 
 

Förutsättningar för studiernas genomförande 
 

I årets undersökning har vi ställt ett antal frågor om förutsättningarna för att genomföra 

studierna på distans. Hur väl informerade är studenterna och vilken teknisk kompetens har 

de? Hur väl fungerar studiehandledning och support för studenterna? Upplever de ett högt 

tempo och är de stressade? 

Information 
Värdet av korrekt information och förutsägbarhet kan inte nog betonas vid studier på distans. 

Det är centralt särskilt för distansstudenterna att kunna orientera sig och planera 

genomförandet av utbildningen. ”Vid andra typer av utbildning kan brister i planeringen ofta 

repareras efter hand. Men vid distansundervisning finns det mycket mindre utrymme för 

improvisation”.  (J A Bååth, 1998)  

En stor majoritet, 85 procent, instämmer helt eller delvis i att de fått all information som de 

behöver. Studenternas kommentarer motsäger delvis de positiva siffrorna, många efterlyser 

mer, tydligare och tidigare information. 

Studentkommentar: 

”Informationen kan ibland vara bristfällig, t ex kursinfo har ibland varit svår att förstå 

osv”. 

”Informationen om kurserna har kommit ut sent och uppgifter har ändrats i sista stund”. 

De programstudenter som känner sig mest välinformerade är: 

 Projektledning 60 hp 

 Speciallärare 90 hp 

 Lärare (förskola) 210 hp 

Jag har fått all information jag behöver för att genomföra studierna 
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Jag har fått all den information jag behöver för att 
genomföra studierna på ett bra sätt 
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Förkunskaper 
En överväldigande majoritet av studenterna instämmer helt i att de har tillräckligt goda 

förkunskaper om datorer och teknik för att genomföra utbildningen. 

De programstudenter som anser sig ha bäst förkunskaper är:  

 Lärare (förskola) 210 hp 

 Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 

 Receptarie 180 hp 

Mina förkunskaper om datorer och teknik är tillräckliga för att genomföra utbildningen 

 

Studiehandledning 
För att genomföra utbildningen är en studiehandledning ett centralt dokument för 

distansstudenterna. En studiehandledning innebär enlig J A Bååth ”att undervisa i förväg” 

och syftet är just att undervisa. I viss mån skall studiehandledningen kompensera 

studenterna för det direkta samspel som läraren har med studenterna och bidra till förståelse 

och bearbetning av materialet.  

Studentkommentarer: 

”Ibland något luddig information i vissa kurser vad gäller instruktioner till uppgifterna. 

Detta måste fungera på grund av att det ibland kan vara lite begränsad kommunikation 

med lärarna via its learning.”  

”Saknar instruktioner i en Kursguide, sådant är extra viktigt för oss distansstudenter”.  

De programstudenter som är mest nöjda med studiehandledningen är:  

 Speciallärare 90 hp 

 Projektledning 60 hp 

 Tandhygienist 180 hp 
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Studiehandledningen är ett dokument som jag har stor användning av

 

Support och tekniskt stöd 
Support och tekniskt stöd är viktigt för studenterna.  De studenter som är nöjda är betydligt 

fler 2012 än 2010. Sju av tio studenter instämmer helt eller delvis i att stödet fungerar bra 

2012 jämfört med fem av tio studenter 2010.  

Studentkommentarer: 

”Studieplattformen It’s learning har fungerat väldigt bra. Har inte haft några bekymmer 
med att logga in. Kunnat titta på föreläsningar och skickat in uppgifter m.m. utan 
problem”.  

”Supporten både när telebilden inte fungerat och när It´s inte fungerat samt hjälpen från 
biblioteket som alla fungerar utmärkt”. 

De programstudenter som är mest nöjda med support och tekniskt stöd är: 

 Biologiprogrammet 180 hp 

 Grundlärare 240 hp 

 Lärare (förskola) 210 hp 

Support och tekniskt stöd fungerar bra, 2010 och 2012.

 

2012 fanns inte alternativet ”ingen erfarenhet”. 
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Fysiska träffar  
På Karlstads universitet är den vanligaste distansstudieformen en kurs med mellan 1-3 

närträffar på campus per termin.  Där återfinner vi bland annat olika lärarutbildningar och 

påbyggnadsprogram.   De utbildningar som har flest närträffar är inom hälsa och vård. 

Program med få eller inga träffar finns i IT och samhällsvetare sektorn. 

Studentkommentarer: 

”Bra att man kan läsa en kurs helt utan fysiska träffar och ändå känna att man har fått den 

kunskap man behöver. Det är mer som krävs av en när man läser på distans men detta är 

bra då man ska ut i yrkeslivet”. 

”Möjligheten att kunna studera på distans.  De flesta innedagar som fungerat jättebra och 

gett väldigt mycket. ” 

”Att jag kan studera när jag vill, hur jag vill och var jag vill. Jätteskönt att inte vara bunden 

till ngn tid och plats”. 

I den nationella studien Distansutbildning på högskolan (2012:6) Statistiska centralbyrån, 

konstateras att de utbildningar som hade flest obligatoriska träffar fanns inom vård och 

omsorg samt medicin och odontologi.  De vanligaste ämnesområdena för helt nätbaserade 

kurser var konstnärligt område, teknik samt humaniora och teologi. Vanligast var helt 

nätbaserade kurser. 

De studenter som har flest fysiska träffar på Karlstads universitet: 

 Tandhygienist 180 hp 

 Grundlärare 240 hp 

 Specialistsjuksköterskor 60-75 hp 

Fysiska träffar på Karlstads universitet denna termin 
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Besök på Lärcentrum 
En majoritet av studenterna 61 procent använder lokala lärcentra för att studera på distans. 

Det är framförallt lärarutbildningen som har ett nära samarbete med lärcentra. Förra årets 

studie visade att det fanns studenter i alla kurser som besökte lärcentra.  

I den nationella studien Distansutbildning på högskolan (2012:6) Statistiska centralbyrån, är 

det betydligt färre studenter som besöker ett lokalt lärcentrum, ungefär var fjärde student. 

Studentkommentar: 

”Trevligt universitet! Fungerar bra med lärcentrum och kommunikationen till 

universitetet”. 

De studenter som allra mest besöker ett lokalt lärcentrum är:  

 Förskollärare 210 hp 

 Lärare (förskola) 210 hp 

 Grundlärare 240 hp 

Hur ofta besöker du ett lokalt lärcentrum? 

 

 

Studietempo 
Resultaten från 2012 ligger på samma nivå som året innan. Drygt en tredjedel av studenterna 
(34 %) tycker att studietempot är mycket eller något för högt. Det är något fler studenter som 
tycker det 2012 jämfört med 2007. Väldigt få studenter tycker att studietempot är för lågt. 

Studenter som tycker att tempot högt: 

 Specialistsjuksköter 60-75 hp 

 Speciallärare 90 hp 

 Receptarie 180 hp 
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Studietempo

 

Resultatet för campusstudenterna är nästan lika, 37 procent av studenterna tycker att tempot 

är något/mycket för högt. 

Stress i studierna 
Frågan om stress har ställts i samtliga enkäter sedan 2005 (Haglund 2006). Stressnivån har 
ökat något från 2007 till 2012. Drygt sju av tio studenter (74 %) upplever en besvärande 
stress ofta eller ibland.  

Studenter som upplever en besvärande stress ofta: 

 Tandhygienist 180 hp 

 Samh Riskhantering 120 hp 

 Specialistsjuksköterska 60-75 hp 

Stress

 

Av campusstudenterna upplever 78 procent en besvärande stress ofta/ibland. Det är första 

året som campusstudenterna är mer stressade och upplever högre tempo i studierna än 

distansstudenterna. 

28% 

43% 
35% 34% 

67% 

54% 
60% 61% 

4% 3% 5% 5% 

Distansstudenter 2007 Distansstudenter 2010 Distansstudenter 2011 Distansstudenter 2012

Studietempo 

Mycket/något för
högt

Lagom Något/Mycket  för lågt

64% 
71% 

64% 

74% 

37% 

28% 
36% 

27% 

Distansstudenter 2007 Distansstudenter 2010 Distansstudenter 2011 Distansstudenter 2012

Stress 

Ja, jag upplever en besvärande stress ofta/ibland

Nej, det är i allmänhet inte stressigt/definitivt inte
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Tempo och stress, plus och minus2 sammanställning 

Mätningarna av hur stressade studenterna känner sig har genomförts varje år. Resultaten är 

nästan lika över tiden. En tredjedel av studenterna (34 %) tycker att studietempot är mycket 

eller något för högt. Nästan två av tio studenter (17 %) upplever en besvärande stress ofta. 

Tendensen är svagt ökande. Det är i i första hand studenter inom hälsa och vård som 

upplever ett högt tempo och stress i studierna. 
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Tandhygienist 180 hp 3+ 5+ 

Specialistsjuksköt 60-75 hp 3+ 2+ 

Speciallärare 90 hp 2+ 1+ 

Receptarie 180 hp 1+ 1+ 

Biologiprogrammet 180 hp 0 2+ 

Yrkeslärare 90 hp 0 1+ 

IT, projekt o affärssystem 180 hp 0 1+ 

Grundlärare 240 hp 0 0 

Lärare (förskola) 210 hp  1- 0 

Sam Riskhantering 120 hp 2- 0 

Kompl pedagogisk utbildning 90 

hp 

2- 0 

Förskollärare 210 hp 1- 2- 

Fristående kurs 1- 2- 

Projektledning 60 hp 3- 3- 

 
 

  

                                                           
2 Vi har sammanfattat studien genom att studera avvikelser från genomsnittet för hela gruppen 

studenter. Kring de aritmetiska medelvärdena på värderingsskalor som kodats från 1 till 5 har vi lagt 

ut en toleranszon +-0.1 från Campusgenomsnittet. För varje enhet +-0.1 bortom toleranszonen har 

avvikelser markerats med ett +. Omvänt har avvikelser negativt markerats med -. Exempelvis 

markerar alltså en värdering ”3+” ett resultat på en värderingsskala som avviker i positiv riktning 

mellan +0.4 och +0.5 från genomsnittlig värdering bland Campusstudenter. Gäller samtliga plus och 

minus sammanställningar. 
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Sammanfattning av förutsättningar för studiernas genomförande 
 

 
Fråga 
 

 
Svar 

 
Procent 
 

 
Jag har fått all information jag 
behöver för att genomföra 
studierna på ett bra sätt 
 

 
Instämmer helt eller delvis 

 
85 % 

 
Mina tekniska förkunskaper är 
tillräckliga för att genomföra 
utbildningen 

 
Instämmer helt eller delvis 

 
97 % 

 
Studiehandledningen är ett 
dokument som jag har stor 
användning av 

 
Instämmer helt eller delvis 

 
77 % 

 
Support och tekniskt stöd 
fungerar bra 

 
Instämmer helt eller delvis 

 
67 % 

 
Fysiska träffar på universitetet 

 
Ja 

 
87 % 

 
Fysiska träffar på lärcentra 

 
Ja 

 
61 % 

 
Studietempot är högt 

 
Mycket eller något för högt 

 
34 % 

 
Stress 

 
Ofta eller i bland 

74 % 

 

I kapitlet om förutsättningar för studiernas genomförande ställer vi några helt nya frågor. I 

svaren redovisar en stor majortet, ungefär nio av tio studentern, att de har fått information 

och har tekniska kunskaper för att genomföra studierna på ett bra sätt. Ungefär sju av tio 

studenter upplever studiehandledning och teknisk support fungerar bra. Studenterna är 

betydligt mer nöjda med tekniskt support 2012 (67 %) jämfört med 2010 (49 %).  

En majoritet av studenterna (87 %)  genomför kurser  med fysiska träffar på universitetet, 

endast en mindre del (13%) redovisar kurser utan fysiska sammankomster. Sex av tio 

studenter besöker ett lokalt lärcentra för att genomföra studierna, vanligast förekommande 

inom lärarutbildningen för yngre åldrar. Svaren om tempo och stress är relativt lika över 

tiden.  

Enligt studenternas svar råder således goda förutsättningar att genomföra studierna på 

distans. Svaren om tempo och stress är relativt lika över tiden men med en svagt ökande 

tendens. I år är första året som campusstudenterna är mer stressade och upplever något 

högtre tempo i studierna än distansstudenterna.  
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Lärare och lärprocesser 
 

Lärarnas kunnighet och stöd är viktiga och centrala för studenternas bedömning av 

kvaliteten på utbildningen. Vi vet att interaktion och återkoppling från lärarna är 

betydelsefulla för att studenterna skall lyckas med sina studier. Vi redovisar svar från olika år 

och frågorna har varierat något mellan olika år.  

Studenter som är mycket nöjda med lärarna återfinner vi inom samhällsvetenskaplig och 

naturvetenskaplig sektor, vissa lärarutbildningar samt IT program. 

Lärarna är kunniga 
Mer än 60 procent av studenterna instämmer helt med att deras lärare är kunniga. Resultat 

är nästan oförändrade för alla år som undersökningen genomförts. 

Studentkommentarer: 

”Alla fantastiska lärare. Vilken kompetens och bredd! Fin kontakt, personligt bemötande 

och mycket trevliga människor överhuvudtaget”. 

”Vissa lärare är bra, andra dåliga, men i allmänhet trevliga tillmötesgående och kunniga 

lärare”. 

”Intressant, rolig och lärorik utbildning, mycket trevliga och kunniga lärare. Roliga 

aktiviteter vid innedagarna.   Lärarna är tillmötesgående och man känner sig välkommen 

till universitetet”. 

Program som värdesätter lärarnas kunnighet högst:  

 Biologiprogrammet 180 hp 

 Projektledning 60 hp 

 Ämneslärare 270-330 hp 

Lärarna är kunniga

 

61% 61% 
64% 62% 
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Distansstudenterna är generellt mer nöjda med sina lärares kunnighet än 

campusstudenterna. Omkring 40 procent av campusstudenterna  instämmer helt i 

påståendet att lärarna är kunniga. Uppfattningen är relativt oförändrad mellan mätningarna.  

Lärarna är stödjande 
Att vara distansstudent innebär i regel en studiesituation som skiljer sig från vanliga 

traditionella campusstudenter. Det ger studenten delvis en större frihet och de utvecklar ofta 

en betydande grad av självständighe men ensamheten kan också innebära påfrestningar i 

studiesituation som gör att de studerande har särskilda behov av stöd och hjälp i studierna. 

(J A Bååth) 

Vi ser en betydande variation mellan olika ämnen. 

Studentkommentarer: 

”Helt underbart uppstyrd kurs och ett extremt bra stöd av läraren”. 

”Mer stöd från lärarna via nätet. Det finns där för en men man får nonchalanta svar eller 

bara läs i litteratur, det gör att man känner sig "ensam" med böckerna”. 

Program där studenterna värdesätter lärarnas stöd högst: 

 Projektledning 60 hp 

 Receptarie 180 hp 

 Ämneslärare 270-330 hp 

Lärarna är stödjande

 

Cirka 30 procent av campusstudenterna instämmer helt med att lärarna är stödjande. 

Distansstudenterna är mer nöjda med lärarnas stöd än campusstudenterna. 

Lärarna har god IT-kompetens 
Lärarnas IT-kompetens är på uppåtgående enligt studenterna vid en jämförelse med 2007. 

Nästan åtta av tio studenter instämmer helt eller delvis i att lärarna har god IT-kompetens 

2012 jämfört med sex av tio 2007. Dock finns det mycket synpunkter från studenterna hur 

lärarna kan förbättra sig. 
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Studentkommentarer: 

”Vissa lärares IT-kunskaper är inte på någon vidare hög nivå, dessa personer kanske skulle 

behöva gå en kurs i Adobe connect”. 

”En del tekniskt strul med livesändningar där lärarna inte är bekväma med tekniken”. 

Program där studenterna värdesätter lärarnas IT-kompetens högst 

 IT, projektledning och affärssystem 180 hp 

 Projektledning 60 hp 

 Biologiprogrammet 180 hp 

Lärarna har god IT-kompetens

 

 

Lärarna ger snabb respons 
Returnera deltagarnas redovisningar så snabbt som möjligt, om distansstudenterna får vänta 

onödigt länge kan det inverka negativt på motivation och medverka till deltagarbortfall, 

skriver J A Bååth. 

Lärarna blir enligt studenterna något bättre för varje år på att återkoppla och ge respons. 

Nästan nio av tio studenter instämmer helt eller delvis i att de får snabb respons, en klar 

förbättring jämfört med 2007. 

Studentkommentarer: 

”Snabb respons på uppgifter och snabba svar på frågor. Bra lärarlag som samarbetar och 

kommunicerar med varandra”. 

”Responsen på uppgifterna. Tar flera veckor innan de kommer”. 

”Det som saknas är återkoppling, återkoppling och återkoppling”. 
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Mest nöjda är studenterna på:  

 IT, projektled o affärssystem 180 hp 

 Projektledning 60 hp 

 Grundlärare 240 hp 

Lärarna ger snabb respons

 

Sammanställning lärare plus och minus 
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IT, projekt o affärssystem 180 hp 1+ 1+ 5+ 3+ 

Projektledning 60 hp 2+ 0 3+ 4+ 

Grundlärare 240 hp 1+ 1+ 0 5+ 

Ämneslärare 270-330 hp 3+ 2+ 2- 3+ 

Fristående kurs 1+ 1+ 2+ 1+ 

Speciallärare 90 hp 2+ 0 0 1+ 

Receptarie 180 hp 2+ 0 1+ 0 

Lärare (förskola) 210 hp   0 0 2+ 0 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 0 0 1- 3+ 

Biologiprogrammet 180 hp 0 3+ 1- 3- 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 1+ 2- 1- 0 

Förskollärare 210 hp 0 0 0 2- 

Sam Riskhantering 120 hp 0 0 1- 3- 

Yrkeslärare 90 hp 2- 0 2- 1- 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 3- 3- 2- 2- 

Tandhygienist 180 hp 8- 5- 5- 5- 
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Studievägledningen 
En av de funktioner som får en ökad arbetsbelastning vid distansutbildning är bland annat 

studievägledningsfunktionen.  Andelen som instämmer helt eller delvis i att 

studievägledningen fungerar väl har sjunkit från 70 procent till 56 procent. 

Mest nöjda är studenterna på: 

 Biologiprogrammet 180 hp 

 IT, projektledning och affärssystem 180 hp 

 Receptarie 180 hp 

Studievägledningen fungerar väl  

 

Något fler av campusstudenterna instämmer helt/delvis i att studievägledningen fungerar 

väl.  

Administrativ personal 
Andelen studenter som är nöjda med administrationen på universitetet är mycket hög.  

Studentkommentar: 

”Hjälpen från administrativ personal och studievägledaren har varit bra. Sen är det en kul 

utbildning”! 

Mest nöjda är studenterna på:  

 Projektledning 60 hp 

 IT, projektledning och affärssystem 180 hp 

 Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 
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Administrativ personal är tillmötesgående 

 

Campusstudenterna är något mer nöjda med administrationen än distansstudenterna. 

Kurvärderingar 
I år är första gången vi ställer frågor om kursvärderingar till studenterna på distans. På 

campus ser man en positiv trend, studenter som är nöjda med kursvärderingarna har ökat 

markant. Dock är distansstudenterna något mer nöjda än sina kamrater på campus. 

Kursvärderingarna fungerar väl 

 

Campusstudenterna är något mindre nöjda med kursvärderingarna än distansstudenterna. 
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Sammanfattning av lärare och lärprocesser 
 

 
Fråga 

 
Svar 

 
Procent 

 
Lärarna är kunniga 
 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
62 %     (93 %) 

 
Lärarna är stödjande 
 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
44 %     (87 %) 

 
Lärarna har god IT-kompetens 
 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
28 %     (77 %) 

 
Lärarna ger snabb respons 
 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
31 %     (86 %) 

 
Studievägledningen fungerar 
väl  

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
29 %     (56 %) 

 
Administrativ personal är 
tillmötesgående 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
51 %     (79 %) 

 
Kursvärderingarna fungerar väl  
 

 
Instämmer helt  (helt/delvis) 

 
32 %     (70 %)  

 

Studenternas bedömning av lärarnas kunnighet och stöd ligger relativt lika över tid från 2007 

till 2012. Andelen studenter som är helt eller delvis nöjda med lärarnas IT-kompetens och 

respons har ökat med drygt 20 procent från 2007 till 2012. Nöjdheten med administrativ 

personal är också något bättre. För sektorn studievägledning är det ca 15 procent färre 

studentern som instämmer helt eller delvis med att studievägledningen fungerar väl 2012 

jämfört med 2010. Ungefär sju av tio studenter instämmer helt eller delvis i att 

kursvärderingarna fungerar väl. 

Vad är viktigast för studenterna? 

Vi har med en enkel regressionsanalys analyserat samband mellan studenternas inställning 
till olika kvalitetsfaktorer i utbildningen och den sammanfattande frågan hur nöjd man är 
som helhet med studierna. Höga och signifikanta koefficienter tyder på att dessa faktorer 
upplevs som viktiga för studenterna.  
 
Enligt analysen är lärarnas insatser det viktigaste för studenterna när de bedömer kvalitet på 
utbildningen. Av dessa insatser är uppfattningen om lärarnas kunskaper det som 
studenternas rankar högst och värdesätter mest.  
 

Kvalitetsfaktor Beta  

Kunniga lärare ,35 

Stödjande lärare ,21 
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Snabb respons från lärare ,13 

Lärarna har god IT-kompetens ,08 

Support fungerar bra ,07 

Administrativ personal är tillmötesgående ,05 

Studievägledning fungerar väl ,01 

Signifikanta koefficienter i fetstil. Kvalitetsfaktor och utbildningskvalitet, justerat R2=0,448 

 

Studievägledning, administration och support, sammanställning plus och minus 
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Biologiprogrammet 180 hp 5+ 1+ 4+ 

Projektledning 60 hp 4+ 6+ 0 

IT, projekt o affärssystem 180 hp 3+ 6+ 0 

Grundlärare 240 hp 5+ 0 2+ 

Receptarie 180 hp 3+ 1+ 0 

Lärare (förskola) 210 hp  0 1+ 3+ 

Lärare(tidiga år/fritid) 210 hp 2- 1+ 3+ 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 0 2+ 1- 

Ämneslärare 270-330 hp 3+ 1- 3- 

Tandhygienist 180 hp 0 1- 1- 

Förskollärare 210 hp 2- 3- 2+ 

Specialistsjuksköt 60-75 hp 0 2- 1- 

Fristående kurs 1- 1- 1- 

Speciallärare 90 hp 4- 0 0 

Sam Riskhantering 120 hp 3- 2- 2- 

Yrkeslärare 90 hp 3- 2- 4- 
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Vad anser studenterna att utbildningen ger 
 

Kunskaper och färdigheter 
De kompetenser som flest distansstudenter är nöjda med att de fått genom sin utbildning är 
de yrkesrelaterade kunskaperna och breddad allmänbildning. Omkring 3 av 4 studenter 
anger att de i hög eller mycket hög grad får just dessa kunskaper genom sin utbildning. Att ta 
del av forskning, utveckla kritiskt tänkande och samarbeta med andra är färdigheter som 
drygt sex av tio studenter anger att de fått i hög eller mycket hög grad. 

Utveckling av sina retoriska färdigheter är den kompetens som våra distansstudenter i minst 

utsträckning anger att de får i vår utbildning. Endast fyra av tio studenter anser att de i hög 

eller mycket hög grad tränat dessa färdigheter. 

De studenter som är mest nöjda med förvärvade kunskaper och färdigheter inom de flesta 

områden är vissa lärarutbildningar. Nöjda inom vissa områden är naturvetare, IT och 

samhällsvetenskapliga program. Minst nöjda med förvärvade kunskaper och färdigheter är 

studenter inom vissa lärarutbildningar och samhällsvetenskapliga program  

Studentkommentarer: 

”Bra kopplingar till verkligheten i yrket, användbar kunskap! Bra föreläsningar och 

diskussioner”. 

”En bredare allmänbildning”.  

”Att få spetskunskaper.  Att lära mig läsa avhandlingar på ett kritiskt och mer effektivt sätt.  

Att lära mig hitta relevant forskning”. 

Kunskaper och färdigheter 2012 

 

Campusstudenterna är mer nöjda med samarbetet med andra (67 %) men övriga faktorer är 

distansstudenterna mer nöjda med. Det som skiljer markant är att campusstudenterna (40 

76% 
71% 

66% 63% 60% 57% 

42% 

0%
10%
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40%
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70%
80%
90%

100%

Förvärvade kunskaper och färdigheter 

Mycket hög/hög grad och delvis nöjd 2012 Mycket hög/hög grad 2012



31 
 

%) är betydligt mindre nöjda med att det fått ta del av aktuell forskning jämfört med 

distansstudenterna (63 %).  

Vi ser också en positiv trend inom samtliga områden. Studenterna är mer nöjda för varje år 

Kunskaper och färdigheter 2010, 2011 och 2012 

 

Studenter som tycker att de fått en breddad allmänbildning och yrkesrelaterade kunskaper 
genom utbildningen är också de som är mest nöjda med utbildningen som helhet! 
 

Vilka kunskaper prioriteras av studenterna? 
I enkätundersökningarna har inte frågor ställts om vilka typer av kunskaper som studenterna 
värderar som viktigast i sina studier. Däremot så finns det frågor som summerar 
studenternas upplevelse av sina studier. En analys av samband mellan vad man säger att man 
lärt sig och hur man värderar sin utbildning genomsnitt kan ge indicier som visar vad 
studenter i realiteten värderar högst i sin utbildning. Vi använder en enkel multipel 
regressionsanalys för att hitta samband mellan kvalitetsdimensioner och 
genomsnittupplevelse. 

I årets analys finns ett tydligt samband mellan de studenter som är nöjda med sin utbildning 
och de som anser att de får en breddad allmänbildning och yrkesrelaterade kunskaper för de 
andra kompetenserna finns inte samma tydliga samband.  

Tendenserna är liknande i de tidigare enkäterna. Yrkeskunskaper, breddad allmänbildning 

och aktuell forskning är områden som distansstudenterna värdesätter högst i sin utbildning 

på distans. 

 

 

 

 

71% 
63% 

56% 53% 53% 
48% 
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Vad man lärt sig och utbildningskvalitet, justerat R2=0,257 

Kvalitetsfaktor Beta  

Breddad allmänbildning ,30 

Yrkesrelaterade kunskaper ,23 

Aktuell forskning ,08 

Skriva klart och begripligt ,08 

Tala klart och begripligt ,05 

Samarbeta med andra -, 05 

Tänka kritiskt och analytiskt -, 06 

Signifikanta koefficienter i fetstil 

Kunskaper och färdigheter 2012, sammanställning plus och minus 

Programutbildningarna är olika till sin karaktär och sitt innehåll och det kan eventuellt 

förklara skillnader mellan olika program.  
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Lärare (förskola) 210 hp 3+ 4+ 3+ 4+ 3+ 3+ 2+ 

Förskollärare 210 hp 0 3+ 2+ 3+ 5+ 3+ 3+ 

Speciallärare 90 hp 1+ 5+ 9+ 3+ 0 0 1+ 

Tandhygienist 180 hp 3- 1- 0 0 3+ 0 1+ 

Yrkeslärare 90 hp 0 2- 2- 0 0 2+ 2+ 

Specialistsjuksköt 60-75 hp 2- 1- 1+ 1+ 0 1+ 0 

IT, projekt o affärssystem 180 hp 1+ 1+ 10- 0 4+ 1+ 2+ 

Grundlärare 240 hp 0 1- 1- 1- 0 0 1+ 

Fristående kurs 2+ 0 0 0 2- 0 3- 

Lärare (tidiga år-fritid) 210 hp 2- 0 4- 0 1+ 1- 2+ 

Receptarie 180 hp 0 0 1+ 2- 3- 0 0 

Projektledning 60 hp 3+ 0 4- 3- 0 2- 3- 
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Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 1+ 0 1- 3- 3- 3- 3- 

Ämneslärare 270-330 hp 2- 1+ 2- 1- 5- 3- 2- 

Biologiprogrammet 180 hp 1+ 6- 4- 1- 1+ 6- 6- 

Sam Riskhantering 120 hp 1+ 8- 0 3- 5- 7- 4- 
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Allmänna attityder till distansutbildningen på Karlstads 
universitet 
 

Studentenkäterna har kontinuerligt mätt studenternas inställning till kvaliteten i 

utbildningen. Dessutom har vi i undersökningarna 2007, 2010 och 2012 ställt frågan om man 

rekommenderar andra att söka till Karlstad.   

Distansstudenterna är generellt något mer nöjda med kvaliteten på utbildningen jämfört med 

sina kamrater på campus. Tendensen är också uppåtgående. Drygt åtta av tio studenter 

instämmer helt eller delvis i att kvaliteten på utbildningen är hög 2012. 

Kvaliteten på utbildningen 
De distansstudenter som är mest nöjda med kvaliteten på utbildningen är: 

 Speciallärarprogrammet 90 hp 

 Projektledning 60 hp 

 IT, projektledning och affärssystem 180 hp och Grundlärare åk F-6 240 hp  

Studentkommentarer: 

”Känner att det är hög nivå på utbildningen, kvalitet”! 

”Ojämn kvalitet i kurser. Skulle vilja ta del av kursutvärderingen för förra kursen samt få 

den kommenterad av berörda lärare”. 

”Intressant och lärorikt. Första året var jätte bra”! 

Kvaliteten på utbildningen är hög?

 

Campusstudenterna är mer nöjda med sin utbildning 2012 än de var åren 2006 till 2007. 

Under 2012 instämde 81 procent helt eller delvis i att kvaliteten på utbildningen är hög. 

Ämnet Projektledning har studenter bland de mest nöjda även på campus. 

Rekommendera andra att studera vid Karlstads universitet 
De studenter som vill rekommendera Karlstads universitet är: 

77% 
86% 86% 

15% 
8% 7% 7% 6% 7% 

Distansstudenter 2010 Distansstudenter 2011 Distansstudenter 2012

Kvaliteten på utbildningen är hög 

Instämmer helt/delvis Varken eller Tar avstånd från delvis/helt
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 Projektledning 60 hp 

 IT, projektledning och affärssystem 180 hp 

 Biologiprogrammet 180 hp 

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet 

 

Något fler av campusstudenterna, 86 procent, vill rekommendera Karlstads universitet en 

siffra som varit stabil de sista tre åren.  

Nöjd just nu? 
I årets enkät har vi testat en ny fråga där vi undersöker hur nöjda distansstudenterna är just 

nu. Detta blir då ett komplement till frågan om hur nöjd man är helt generellt med studierna. 

Frågorna ställs med olika svarsalternativ där den generella frågan som ingår i 

Campusenkäter och i tidigare distansenkäter är den vanliga 5-punktsskalan från mycket nöjd 

till mycket missnöjd och frågan om hur nöjd man är idag från 1-10 där 10 är mest nöjd. Med 

den mer begränsade skalan kan det vara en risk att svaren inte blir tillräckligt nyanserade. 

Detta speciellt som många studenter är nöjda med sina studier, och då finns bara två grader 

av nöjdhet att välja mellan. Nedan ger vi några analyser av de olika frågorna.  

Studentkommentarer: 

”Det går alltid att distansanpassa mer, men jag är nöjd”. 

”Egentligen ingenting att klaga på. Jag är väldigt nöjd med att läsa på distans.   Kommer 

faktiskt inte på något nämnvärt just för tillfället”. 

Flest nöjda studenter (10 p) just nu på:  

 Samhällelig riskhantering 120 hp 

89% 

78% 

84% 

7% 

13% 
8% 

4% 
9% 7% 

Distansstudenter 2007 Distansstudenter 2010 Distansstudenter 2012

Rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet 

Instämmer helt/delvis Varken eller Tar avstånd från delvis/helt
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 Projektledning 60 hp 

 Ämneslärarutbildningen åk 7-gy, 270-330 hp 

 

 

 

Vi har analyserat hur den här frågan om hur nöjd man är just nu relateras till den mer 

generella frågan om hur nöjd man är med studierna som helhet. Detta för att se hur svaren 

relateras till varandra. Som nämnts ovan är en stor majoritet av studenterna nöjda med sina 

studier och då finns det två alternativ att svara kring frågan om utbildningen generellt är bra. 

Majoriteten av studenterna är här helt nöjda. Skalan utnyttjas alltså maximalt. Den mer 

detaljerade betygsskalan om hur nöjd man är nu ger mer differentierade svar. De som är helt 

nöjda generellt svarar i genomsnitt lite mer är 8 på skalan 1-10 om man är nöjd nu.  

Kvaliteten på utbildningen är hög 

Hur nöjd just 

nu? Medelvärdet 
Antal 

Instämmer helt 8,29 271 

Instämmer delvis 7,10 227 

Varken eller 5,00 40 

Tar delvis avstånd 3,93 30 

Tar helt avstånd 3,75 12 

Totalt 7,28 580 

 

  

1% 2% 3% 
5% 5% 

8% 

19% 

30% 

15% 

11% 
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Hur nöjd är du just nu? 
(på en skala mellan 1-10 där 10 är mest nöjd)  
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Jämförelsen mellan campus och distans  
Enkel översikt av resultaten vid en jämförelse mellan campus och distans hösten 2012. 

Resultat som redovisas är genomsnittet. 

Generellt är våra distansstudenter mer nöjda än våra campusstudenter. Så har det varit i 

samtliga undersökningar. I årets undersökning där vi har ett tema med studietid och 

förutsättningar för studiernas genomförande kan vi jämföra svaren från campus och distans. 

Av svaren att döma så lägger distansstudenterna något fler timmar per vecka på studierna än 

sina kamrater på campus, både på veckor och på helger. En större andel förvärvsarbetar 

parallellt med studierna och utav de som förvärvsarbetar så jobbar distansstudenterna något 

fler timmar per vecka.  

Distansstudenterna är betydligt mer nöjda med lärarna, med kunskaper och färdigheter samt 

med kvaliteten på utbildningen. När det gäller förvärvade kunskaper och färdigheter skiljer 

sig två variabler. Distansstudenterna anser att de får ta del av aktuell forskning i betydligt 

högre grad än campusstudenterna. Campusstudenterna är mer nöjda med samarbetet med 

andra. Minst nöjda är båda studentgrupperna med träningen av retoriska färdigheter. 

Studievägledning och administrativ service är campusstudenterna något mer nöjda med. 

Något fler distansstudenter instämmer helt med att de vill rekommendera Karlstads 

universitet. 

 

Aktivitet/fråga Distans- 
studenter 

Campus- 
studenter 

Tid per vecka för studier, 
grundutbildningsprogram?  
 

41 timmar 38 timmar 

Studietid på veckoslut 
 

7 timmar 5 timmar 

Heltidsstudier, grundutbildningsprogram? 
 

39 % 62 % 

Förvärvsarbete parallellt med studierna, 
grundutbildningsprogram? 
 

61 % 38 % 

Hur många timmar per vecka förvärvsarbetar du, 
avser studenter på grundutbildningsprogram?  
 

Ca 13 timmar Ca 10 timmar 

Lärarna är kunniga – instämmer helt 
 

61 % 40 % 

Lärarna är stödjande – instämmer helt 
 

47 % 30 % 

Studievägledningen fungerar väl – instämmer 
helt/delvis 
 

56 % 58 % 

Administrativ personal är tillmötesgående – 
instämmer helt/delvis 
 

79 % 82 % 

Kursvärderingarna fungerar väl – instämmer 
helt/delvis 
 

70 % 68 % 

Studietempot är mycket/något för högt? 34 % 37 % 
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Jag känner en besvärande stress ofta/ibland 
 

74 % 78 % 

Förvärvat kunskaper och färdigheter i hög/ 
mycket hög grad 

- Yrkeskunskaper 
- Breddad allmänbildning 
- Kritiskt tänkande 
- Ta del av aktuell forskning 
- Samarbeta med andra 
- Skriva klart och begripligt/tydligt 
- Tala klart och begripligt 

 

 
 
76 % 
71 % 
66 % 
63 % 
60 % 
57 % 
42 % 
 

 
 
61 % 
69 % 
65 % 
40 % 
67 % 
53 % 
42 % 
 

 
Kvaliteten på utbildningen är hög – instämmer 
helt 
 

 
47 % 

 
29 % 

Jag rekommenderar andra att studera på 
Karlstads universitet – instämmer helt 
 

63 % 61 % 
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Jämförelse över tid 
Flera frågor i enkäten återkommer år från år.  Nedanstående är en sammanställning av de 

tendenser från 2007-, 2010- till 2012 som vi ser i enkäten. 

En tydlig förändring redovisas avseende lärarnas IT-kompetens och snabb respons samt 

support och tekniskt stöd. Nöjdheten hos studenterna har ökat med upp till 18 procent. 

Samtliga områden centrala för att distansstudierna skall fungera för studenterna.  

En positiv uppåtgående tendens gäller för kvaliteten, förvärvade kunskaper och färdigheter, 

genomströmning samt administrativ personal. 

Studietempo och stress är något som har ökat något över tid samtidigt som i år är första året 

som campusstudenterna är mer stressade och upplever högre tempo i studierna än 

distansstudenterna. Att stress och tempo ökar är generellt inte en positiv faktor. 

Studenternas bedömning av lärarnas kunnighet och stöd ligger i stort sett lika över tid, stabilt 

och bra. Våra distansstudenter betydligt mer nöjda med lärarnas kunnighet och stöd än 

campusstudenterna. 

Något färre studenter vill rekommendera andra att söka till Karlstads universitet 2012 än 

2007. Ytterligare en nedåtgående trend är studenternas missnöje med 

studievägledningsfunktionen. Förmodligen finns det flera orsaker till detta. Studenterna som 

läser på distans är något äldre än campusstudenterna och har kanske en mer komplex 

yrkeslivserfarenhet bakom sig vilket påverkar behovet av studievägledningsinsatser, de flesta 

finns inte på plats utan måste använda olika tekniska tjänster vid kommunikationen. Här 

finns kanske ett förbättringsområde.   

 

 

 
Fråga 

 
År 

 
Ökning 
eller 
minskning 

Lärarnas har god IT-kompetens (instämmer helt/delvis) 
  

2007-2012 + 18 % 

Support och tekniskt stöd fungerar väl (instämmer 
helt/delvis)  
 

2010-2012 + 18 % 

Lärarna ger snabb respons (instämmer helt/delvis) 
 

2007-2012 + 12 % 

Stress besvärande ofta eller ibland 
 

2007-2012  + 10 % 

Kvaliteten på utbildningen är hög (instämmer helt/delvis) 
 

2010-2012 + 9 % 

Kunskaper och färdigheter (mycket hög/hög grad) 
 

2010-2012 + 7 % 

Genomströmning program  
 

2007-2012 + 7 % 

Studietempot är mycket eller något för högt 
 

2007-2012 + 6 % 

Genomströmning kurser 
 

2007-2012 + 5 % 

Administrativ personal är tillmötesgående (instämmer 
helt/delvis) 

2010-2012 + 5 % 
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Lärarna är kunniga (instämmer helt) 
 

2007-2012 + 1 % 

Lärarna är stödjande (instämmer helt) 
 

2007-2012 – 3 % 

Rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet 
(instämmer helt/delvis) 

2007-2012 – 5 % 

Studievägledningen fungerar väl (instämmer helt/delvis) 
 

2010-2012  – 14 % 
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De missnöjda och entusiasterna, vad tycker de? 
 

För att förstå vad det är som gör att distansstudenter blir mer eller mindre nöjda med sin 

utbildning har vi delat in svaren i de som är mest nöjda och de som är minst nöjda. En 

jämförelse av dessa grupper som utgör tillsammans ungefär 4 av 10 studenter, kan ge tankar 

om vad som är viktigt i vår distansutbildning. 

Missnöjda studenter 
Distansstudenter som inte aktivt delvis eller helt rekommenderar studier på Karlstads 

universitet utgör 16 procent av de som svarat på enkäten. Här har vi gruppen mindre nöjda 

studenter. Totalt är det 94 studenter i gruppen. 

De missnöjda studenterna svarar följande på frågan vad som är Särskilt bra i 

utbildningen: 

Av dessa mer missnöjda studenter har 76 % svarat på frågan. 

Framtiden i yrkesrollen och examen 

Det är ganska få som kommenterar dessa aspekter. 

 Utvecklar mig själv! Lär mig mer, vilket är ett aktivt val från min sida. Ser fram emot 

ny yrkesbana, vilket motiverar mig till att läsa.  

 Kommer vara ett roligt yrke att utöva. Bra med mycket praktik då. 

Distansformen för utbildningen 

En hel del kommenterar själva distansformen och möjligheten att studera 

 Skönt att kunna lägga upp sin egen tid, och att ha möjlighet att kombinera studier 

med annat. 

 Att jag kan plugga när och vart jag vill. Det är en frihet. 

 Att man delvis jag studera hemifrån och att man faktiskt får ha sin praktik i hemorten 

eller i närheten  

 Möjligheten att kunna studera på distans.  De flesta innedagar som fungerat jättebra 

och gett väldigt mycket.  

Intressanta kurser och kunskapsinnehållet 

Ganska många kommenterar olika kurser som varit bra. 

 Intressant och lärorikt. Första året var jätte bra! 

 En bredare allmänbildning  

 Att jag fått möjlighet att fördjupa mig i frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 

 Inget speciellt men jag har fått lära mig mycket 

Lärarna och handledarna 

Här finner vi de flesta kommentarerna från distansstudenterna. 

 Roliga kurser med härliga och personliga lärare. Det var super! De var snabba att 

svara på ens frågor på It’s  
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 Några lärare brinner lite extra för oss, förstår oss och vill hjälpa. Andra har lite sämre 

attityd. 

 Mycket kloka lärare och föreläsare. Ofta mycket spännande och relevant litteratur. 

 Jag klarade min första tenta, grymt skönt! Bra stöd från lärare. 

 Bra handledare på min studieort. 

 Visa lärare är bra, andra dåliga, men i allmänhet trevliga tillmötesgående och kunniga 

lärare. 

 Har haft bra och lärorika föreläsningar av läkare och distriktssköterskor 

 Hjälpen från administrativ personal och studievägledaren har varit bra. Sen är det en 

kul utbildning! 

IKT som hjälpmedel  

Här har vi några få kommentarer. 

 Bra videoföreläsningar och anteckningar  

 I’ts learning har fungerat väldigt bra. Har inte haft några bekymmer med att logga in. 

Kunnat titta på föreläsningar och skickat in uppgifter m.m. utan problem. 

 Supporten både när telebilden inte fungerat och när It´s inte fungerat samt hjälpen 

från biblioteket som alla fungerar utmärkt.   

Studiekamraterna och kontakterna 

En del uppskattar kontakten med studiekamraterna. 

 Att få lära sig en massa nytt och att träffa nya vänner. 

 att träffa andra som jobbar med samma sak som jag 

 Att träffa nya människor 

 Lärcentergrupperna och att det ingått mycket team-arbete 

 Träffa klasskompisarna. Samt att ha lektion live över nätet, det gav mycket (bland 

annat pep att hänga med i studierna). Vi är en liten klass, vilket känns bra. Man kan 

lära känna dom andra och få mer hjälp. 

 

De missnöjda studenterna svarar följande på frågan vad som är Mindre bra 

eller saknas: 

Av dessa mer missnöjda studenter har nästan alla, 94 % svarat på frågan. 

Distansformen för utbildningen 

Några synpunkter rör distansutbildningen. Problem med träffarna i Karlstad tas upp av en 

del studenter. 

 Jag skulle önska att skolan hade någon form av boende för oss studenter eftersom vi 

är i Karlstad 49 % av studietiden. Det blir väldigt dyrt att bo på hotell/vandrarhem.  

 Det brister i Kursbeskrivningen när man ska ansöka. I beskrivningen står det att det 

är distanskurs och att det ska vara ortsoberoende. Jag upplever det inte som det. 

Borde framhäva i den beskrivningen att man måste vara beredd på mycket tid i 

Karlstad, som kommer kosta en del!  

 Det finns obligatoriska närträffar på distanskurserna. Jag kan tycka att obligatoriska 

ersättningsuppgifter kan vara ett alternativ om man av rimliga orsaker inte kan 

närvara vid träffarna. 
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 Att ha inspelade föreläsningar skulle underlätta, så man slipper åka till Karlstad så 

ofta. 

 De borde framgå tydligare hur mycket programmet bedrivs på distans, enligt mig är 

detta inte ett program som kan kallas för distans eftersom man ibland är i Karlstad 

över 4 veckor i sträck. På en och samma termin kan det handla om över 8 veckor 

totalt. 

 Hade velat att lärarna la ut föreläsningar på internet istället för att eleverna varje gång 

skall behöv bekosta resa till Karlstad  

 Brist på föreläsningar via nätet. Det behöver inte vara live utan kan lika gärna få vara 

inspelat material relevant till kursen. Att läsa hemma och lösa uppgifter blir aningen 

endimensionellt även om grupparbetena har varit en bra omväxling. Vi har ju 

föreläsningar på närträffarna men de dagarna är så intensiva att man inte har riktigt 

med tid att reflektera kring de olika momenten. 

En synpunkt som kommer fram är att man känner sig som mindre viktiga än 

campusstudenterna. 

 Att vi distansstudenter ska få känslan att vi är lika viktiga som campusstudenterna.   

  Att lärare ska prioritera att svara på frågor som kommer upp via it´s eller mail. Det är 

svårare att fråga i den dagliga undervisningen som distansare och därför är 

konstruktiva kommentarer på inlämningsuppgifter och tentor mycket viktiga. 

  Att uppgifter ska rättas och kommenteras inom rimlig tid.  Att lärare ska vara 

tillgängliga på telefon. 

Pedagogiken och kunskapsinnehållet 

Det finns många synpunkter kring kursernas genomförande. En del klagar på dålig planering 

och bristande information. 

 Info om kursens upplägg har varit dåligt. Många har hoppat av p.g.a. av den ser inte 

ut som vi trodde  

 Det är ibland lite förvirrande med vad som ska göras efter lektionstid 

 Engagemanget och informationen från kursledare i de senaste kurserna har varit helt 

under isen. Kanske funkar för campusstudenter som inte har annat att göra än att 

vänta på vad att någon rycker tag i dem. Sånt funkar inte för yrkesaktiva 

deltidsstudenter. Lite mer anpassning till att oss yrkesaktiva studerande och respekt 

skulle nog inte skada.  

 Bristande och rent felaktig information inför uppsatsskrivandet.   Inga tidsscheman, 

översikt, till uppsatsarbetet. Inga rapportmallar att använda, hur svårt kan det vara? 

Olika bud från olika lärare/handledare om hur uppsatsen skall läggas upp och vilka 

rubriker som skall användas, rent amatörmässigt. 

 Mer allmän information om vad som kommer att hända framåt. Planering och 

tydligare information om vad som kommer att ske vid innedagarna. 

 Nuvarande termin har varit allt utan felfri. Den har varit rörig, dåligt planerad och det 

är ingen som vill ta ansvar för dålig framförhållning. 

 Dåligt upplägg, ändringar vid dumma tillfällen, dålig planering av kursläraren 

Några tycker det är för höga krav och några för låga krav. 

 Det är alldeles för intensivt och det ställs alldeles för höga krav! kan tycka att man 

som distans student ska få lite extra hjälp eftersom man inte har möjlighet till 
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salsundervisning så ofta. Känns som man kommer vara nästintill självlärd, när man 

är klar. 

 Känns inte som 50 %, väldigt späckat schema. 

 Alldeles för stora och många studieuppgifter i förhållande till kurspoäng och 

schemaläggning 

 Högre krav på eleverna. Att lärare ska våga sätta U eller be om kompletteringar. 

Eleverna går på universitet för att lära sig, har sett med egna ögon många elever som 

glider genom kurser samt stora delar av program, något som jag anser inte är 

acceptabelt eller bra för någon. 

 Alldeles för låg nivå och man tog sig skrämmande lätt genom kursen som absolut inte 

känns som den var på specialist nivå. Examinationen måste kräva mera och de 

inlämningsuppgifter som man lämnar inte måste också bedömas hårdare för att 

kursen ska få en högre standard. För lätta poäng att plocka om Ni vill behålla det goda 

ryktet på skolan. 

Sedan finns det många och skiftande synpunkter kring hur kursernas skall läggas upp. 

 Jag skulle vilja att vi har mer tid för att öva rent praktiskt på kliniken eftersom det är 

ett handverkaryrke som kräver träning och support i den. 

 Det är alldeles för få VFU veckor med tanke på att utbildningen pågår i 4 år samt att 

det är 2 år mellan två VFU tillfällen!!!  

 Det är för mycket skriftliga rapporter, speciellt i samband med VFU.  D- uppsatsen 

borde ligga separat som det är nu stjäl den tid från övriga kurser 

 Det är väldigt "tjatigt" att varje kurs kräver att man ska genomföra grupparbete, 

speciellt när det är på distans. Det är väldigt lite tid man har att lära känna sin grupp 

och det bara förväntas att det ska fungera när det tvärtom väldigt ofta inte alls 

fungerar vilket gör att man mår dåligt och känner stress! Hade jag vetat idag att varje 

kurs krävt grupparbete hade jag INTE valt utbildningen. 

 Grupparbeten hela tiden trots att vi som läser på distans har valt det för att man 

kanske inte har möjlighet att vara i skolan varje dag och därmed valt att studera 

hemifrån på DISTANS!!! Grupparbeten någon gång OK men så här många NEJ!! 

 Fler konkreta uppgifter och föreläsningar. Färre salstentor, fler hemtentor och 

grupparbeten som är examinerande. 

 Framför allt att ni missar allt för mycket kring projekt och projektledning som borde 

vara standard att en högutbildad skall ha med sig i bagaget ut i näringslivet.  Innehåll 

i några kurser är repetition av tidigare delkurser, för fram allt för lite nytt.   

 För mycket forskningstänk och för lite praktiskt. Det känns som fokus ligger på fel 

ställe, visst det är viktigt med forskning men det ska inte väga över och prioritera bort 

det andra. 

Lärarna och handledarna 

Det finns många synpunkter på lärarnas kompetens och deras stöd bland mindre nöjda 

studenter. 

 Frustrerad på att man måste gissa sig till hur lärarna vill ha arbetena som skall 

lämnas in. När jag kommit halvvägs i arbetet då gör lärarna någon ändring, så man 

måste ändra på det man skrivit. Tycker inte om dubbelarbetet som då blir. 

 Lärarna saknar pedagogisk utbildning. För många elever per lärare på de kliniska 

momenten 
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 Lärarna är många gånger sämre pålästa och up to date än eleverna. 

 Dåligt bemötande av vissa lärare, för lite praktiska moment vid studentkliniken vid 

Karlstads universitet. Även många teoretiska kurser liknar varandra för mycket eller 

håller inte måttet. 

 Läraren är på för hög nivå, professor, vi är studenter på avancerad nivå inte på 

forskningsnivå.  

 Ibland har det känts lite flummigt....ostrukturerat nästan som att det saknats 

kommunikation lärarna emellan... 

 Ibland känns det som lärarna och oense om innehållet i kurser, tentamen. 

 Informationen mellan lärarna och till oss studenter. Rörig termin. Bortagna uppgifter 

alldeles för sent. 

 ingen feedback från lärarna, svårt att veta vad som ska ändras i de uppgifter som jag 

skickat in men inte får svar på, bara att de inte är klara 

 Jag har fått söka min VFU platser själv, vilket jag tycker skolan har gjort åt mig. 

Patienterna som kommer till kliniken i skolan måste kollas upp först, många är inte 

lämpliga. Lärarna måste ses över eller ge dom en pedagogisk utbildning. 

 Stödet från lärarna önskar man ibland var mer mänskligt, nu känns hierarkin så 

tydligt, vi är här uppe och ni studenter där nere. Tydligare svar när frågor till lärarna 

lyfts på It’s learning. Tydlighet överlag, ibland då arbetsuppgifter missuppfattats av 

hela klassen har vi fått i respons "ni är första klassen någonsin som inte förstått denna 

uppgift", sitter inte felet i lärarnas tydlighet i uppgiften, om 40 elever misstolkat den? 

eller är vi 40 stycken tröga studenter.     

 Jag tror lärarna har det för stressigt. Vi är en otroligt stor klass och det blir jobbigt för 

alla.  Lärarna räcker inte till och är stressade, vilket ger sämre studiemiljö för oss 

studenter.   

 Lärarlaget. Önskat högre kompetens, mer interaktion bland elever och lärare, ett mer 

pedagogiskt upplägg, mer struktur, mer praktiska inslag. Uppdaterade litteraturlistor, 

mer hjälpmedel. 

 Lärarna lever lite stenåldern, för mycket uppgifter och otydliga studiehandledningar. 

 Vägledning, hjälp vid problem att förstå en uppgift. Är här för att lära mig, inte för att 

jag kan allt redan, och då behövs hjälp när man kör fast.  

 It kunskaper 

 Att lärarna i sin tjänst lägger för mycket tid på sin egen forskning vilket leder till att 

den tid de ägnar åt oss blir mycket begränsad. 

IKT som hjälpmedel, tekniska hjälpmedel 

Tekniska hjälpmedel och användning av IKT som alternativ till närträffar tas upp av en hel 

del studenter. 

 Föreläsningar vid närträffar känns mycket meningslösa, de kan hållas via telebild, Vill 

hellre ha mer möjligheter till seminarier och diskussioner med våra lärare om 

litteratur, pedagogiska frågor mm i mindre grupper, såndant man inte riktigt KAN 

göra via telebild och som man verkligen saknar som distansstudent. 

 Dålig utrustning på kliniken som ständigt går sönder. Den ska bytas ut men ligger 

efter i tidsplanen flera år. 

 Den tekniska biten med kameror och mikrofoner brister. 
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Nöjda studenter 
För att skilja ut en grupp som är mest nöjda har vi använt frågan där studenterna svarar på 

om det är nöjda med utbildningen just nu. Där har vi valt att skilja ut de som svarar 9 eller 10 

på den 10-gradiga skalan. Denna grupp utgör 26 procent av de som svarar, d.v.s. 152 

respondenter. Orsaken att vi inte använder motsvarande skala som den vi använt för att 

selektera missnöjda studenter är att det är så många studenter i gruppen som instämmer helt 

med att de rekommenderar Karlstad som studieort och likaledes är det många som anser att 

utbildningen håller hög kvalitet.  

De nöjda studenterna svarar följande på frågan vad som är Särskilt bra i 

utbildningen: 

Av dessa mer nöjda studenter har 86 % svarat på frågan. 

Framtiden i yrkesrollen och examen 

Några kommenterar vad man lärt sig och vad detta innebär i framtiden. 

 Innehållet i kursen har varit relevant för mitt arbete.  Bra info och hjälp från 

universitetets bibliotek.  Bra att träffa andra i yrket med olika bakgrund och från olika 

delar av landet 

 Jag har diagnostiserad AD/HD och det här är andra kursen jag läser på Karlstad 

universitet. Min kursansvariga har uppmuntrat mig att dela med mig av mina egna 

erfarenheter, stöttat mig och samma gäller för mina kurskamrater. Att läsa dessa 

kurser har gett mig bättre självförtroende för det är första gången jag klarat av skolan 

såhär bra! 

 Mycket duktiga, inspirerande lärare och föreläsare som har fått oss att nå egen insikt 

om yrket! De har använt samma pedagogik mot oss lärarstudenter som vi själva sedan 

ska utöva mot våra elever  

 Upplägget på utbildningen. Smidigt sätt att studera på för oss med barn och familj. 

Givande innedagar på campus. Jag har lärt mig otroligt mycket som jag har bra 

användning för i mitt kommande yrke. Känner att det är hög nivå på utbildningen, 

kvalitet! 

 Jag har utvecklats som person.   Jag har fått självförtroende.  Jag har fått en ny syn på 

mitt yrke på en förskola och utvecklats positivt. 

 Har gett mig en puff framåt i min yrkesutövning som lärare. 

 Nya kunskaper och behörighet i ämnet 

 Bra information och användbara kurser. Jag har haft praktisk nytta av mina studier i 

mitt yrke. 

Distansformen för utbildningen 

Ganska många kommenterar formerna för distansutbildningen och möjligheten som ges av 

distansutbildningen i sig. 

 Möjlighet att läsa på distans. 

 Möjligheten att själv planera min studietid. 

 Distans formen, chansen att studera såhär har hjälpt mig oerhört. Det kräver 

disciplin, men har man det fungerar det otroligt bra! 

 distansstudier passar mig perfekt, för då kan man jobba under tiden och läsa den 

tiden som passar för dagen. Hemtentamen funkar bra för mig tycker det är bättre än 

salstentamen. 
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 Bra att man kan läsa en kurs helt utan fysiska träffar och ändå känna att man har fått 

den kunskap man behöver. Det är mer som krävs av en när man läser på distans men 

detta är bra då man ska ut i yrkeslivet. 

 

 Att ni verkligen tänkt på att anpassa utbildningen till distans 

 Att man kan göra det parallellt med att man jobbar. 

 Att man kan läsa på distans är viktigt. Detta gör det möjligt för de som inte har 

möjlighet av olika anledningar att studera vid ett universitet. På detta sätt kan man 

lätt kombinera studier med familjeförhållanden. 

 Att jag kan studera när jag vill, hur jag vill och var jag vill. Jätteskönt att inte vara 

bunden till ngn tid och plats. 

 Att kombinera distans med campus studier. 

Intressanta kurser och kunskapsinnehållet 

Många kommenterar kurserna uppläggning och inriktning och ger positiva synpunkter. 

 Uppstarten var riktigt bra. Man fick tid till o lära känna varandra. Det gör 

utbildningen lättare. 

 Olika kurser har varit olika givande. Den kurs som pågår nu är mycket bra och 

givande. Bra ämnen på telebild och bra meningsfulla dagar på innedagar. Snabb 

respons på uppgifter och snabba svar på frågor. Bra lärarlag som samarbetar och 

kommunicerar med varandra. 

 Många av kurserna som ingått i den utbildningen jag går har varit intressanta. 

 Att få spetskunskaper.  Att lära mig läsa avhandlingar på ett kritiskt och mer effektivt 

sätt.  Att lära mig hitta relevant forskning. 

 Bra innehåll på kurserna, bra lärare och intressant litteratur. 

 Bra litteratur, bra upplägg. 

 De analyser vi fått göra. Rapportskrivning 

 Det finns bredd i mina studier. 

 Kurslitteraturen och hemuppgiftens relevans. 

 Fått chansen att prova på något jag aldrig har gjort förut. Behöver jag säga att man 

har fått blodad tand =)Verkligen lärorikt! 

 Varierat arbete. Hög svårighets nivå men spännande samtidigt. 

 Varierade studiemetoder med föreläsningar, litteraturläsning, grupparbeten, 

inlämningar, hemtentamen, veckodagböcker och praktisk tillämpning av metoder. 

Jag har lärt mig väldigt mycket av att praktisera och reflektera över det jag lärt mig.  

 Bra progression av litteratur. 

 Studietakten, antalet uppgifter 

 Trevligt universitet! Fungerar bra med lärcentrum och kommunikationen till 

universitetet. 

 Trevligt, lätt att få kontakt. 

 Träffarna med kurskollegor på universitetet, föreläsningarna och It’s learning 

plattformen 

Lärarna och handledarna 

De flesta positiva kommentarerna gäller lärarna och övrig personal.  
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Snabb respons på frågor från studenter och god kommunikation med studenter uppskattas 

 Snabb respons från nästan alla lärare. Bra struktur och tydliga studieguider/schema. 

 Lätt att få kontakt med berörd personal! De är tillmötesgående, kunniga och 

serviceinriktade. 

 Bra motiveringar och förklaringar till varför man fått det betyg man fått. Bra 

föreläsningar. De hänger alltid ihop med kurslitteraturen man har och det är ett stort 

plus!! Då kommer man lättare ihåg och det man hör och läser fastnar verkligen! 

 Den täta lärarkontakten, att man snabbt får svar på mail och att det känns som att 

lärarna faktiskt har tid för en även om man sitter i andra delen av Sverige. Har läst 

distanskurser på flera högskolor och universitet i Sverige och Karlstad är den jag är 

mest nöjd med - ni har förstått vad som gör en bra distanskurs! 

Lärare med verklighetskoppling uppfattas som givande för studenterna. 

 Först och främst är de som håller och undervisar på min utbildning MYCKET 

kompetenta. De har gedigen utbildning, lång och varierad arbetslivserfarenhet, och 

har mycket kunskaper kring forskning. Skulle vilja säga att "utbildarna" kanske till 

och med tillhör "toppskiktet" i Sverige i sitt ämne. De är lyhörda och nytänkande i sitt 

sätt att "lägga upp" utbildningen på samt deras metoder för redovisningar.    

 Lärare som kommer ifrån verkligheten. 

 Bra blandning didaktik och praktik. Proffsiga gästföreläsare 

 Bra och inspirerande lärare. Bra kopplingar till verkligheten i yrket, användbar 

kunskap! Bra föreläsningar och diskussioner. 

God planering av undervisning, gott bemötande och allmänt positiv stämning i utbildningen 

uppskattas. 

 Mycket hög klass på de flesta föreläsningarna. 

 Bra seminarier och bra pedagogik, intresse- och kreativitetsskapande undervisning 

 Bra upplägg av lärarna, och att de anpassat sig efter elevernas behov och önskemål. 

 Engagerade lärare, förberedda o inlästa på sitt ämne, bra litteratur 

 Helt underbart uppstyrd kurs och ett extremt bra stöd av läraren. 

 Har fått bra bemötande med olika slags folk som har hjälpt mig, de är förståeliga och 

kan hantera kriser under svåra omständigheter. 

 Att lärarna är hjälpsamma, kunniga och tillmötesgående. De uppmuntrar oss 

studenter och vill att det ska gå bra för oss. Det bidrar till att det går bra för oss  :) 

 Alla fantastiska lärare. Vilken kompetens och bredd! Fin kontakt, personligt 

bemötande och mycket trevliga människor överhuvudtaget. 

 Att flertalet lärare är så otroligt kunniga. 

 Att många duktiga lärare har fått mig att utvecklas!! Stämningen är ofta mycket god 

och kunskapsnivån likaså  :) 

 Inlämningsuppgifterna har varit relevanta och utvecklande. Jag har lärt mig mycket. 

 Intressant, rolig och lärorik utbildning, mycket trevliga och kunniga lärare. Roliga 

aktiviteter vid innedagarna.   Lärarna är tillmötesgående och man känner sig 

välkommen till universitetet. 

 Intressanta kurser, bra lärare och bra hjälp 

 Bemötande, gruppdynamiken som skapades, ledningen 
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 Trevliga föreläsare och elever, trevlig skolmiljö. Det känns som hemma! Jag blir 

inspirerad på KAU. 

 Bra lärare. Intressanta och lärorika uppgifter. Lagom många träffar och mycket 

information om hela året redan vid första träffen, vilket gör det lättare att planera. 

 Lärarna har väldigt hög standard, både vad gäller yrkeskunskap och även 

tillmötesgående. Jag har varit mycket positivt överraskad och gjort att jag blivit ännu 

mer `taggad` till att studera. 

 Lärarnas engagemang och bemötande har varit oklanderligt. Trevliga och oerhört 

kunniga lärare inom sina områden. Läsa skönlitteratur och få idéer till arbetssätt 

inom detta område. Utbytet med andra lärare från andra delar av Sverige. 

Prestigelösa seminarium vilket bidrar till positiva och givande seminarium. 

 Min handledare! Dialekten! Snyggt universitet! 

 Trevlig stämning i Karlstad. En del mycket vassa o duktiga lärare. En del lärare har 

varit mycket osynliga tyvärr 

 Bra kontakt med lärarna, snabba svar och rätt snabba rättningar! 

 Allt. Distansstudier har varit perfekt för mig. Lärare och handledare är vänliga, 

hjälpsamma och kunniga. 

IKT som hjälpmedel  

Några kommenterar IKT hjälpmedlen specifikt och positivt. 

 It´s är en bra lärplattform. 

 De inspelade föreläsningarna hjälper mycket (IT). 

 De inspelade föreläsningarna med tillhörande Powerpoint. 

 Att det är intressant och skönt att nästan allt fungerar över internet. 

Studiekamraterna och kontakterna 

 Kurskamraterna!  

 Jag har ett stort utbyte av att träffa aktiva kollegor. 

 Otroligt bra föreläsningar och stimulerande utbyte med andra studenter. 

 Studiekamrater och arbetsro. 

 Bra utbyte med kurskamrater 

De nöjda studenterna svarar följande på frågan vad som är Mindre bra eller 

saknas: 

Av dessa mer nöjda studenter har 75 % svarat på frågan. 

Distansformen för utbildningen 

Bland de negativa kommentarerna och förslagen finns en hel del studenter som har 

synpunkter på träffarna i Karlstad 

 Vägen till Karlstad är väldigt lång från Åsele! 

 Mer info om närträffarnas omfattning, innan start av utbildning! 

 Tydliga anvisningar om vad som krävs av mig om jag skulle missa någon av de 

campusförlagda dagarna Tycker närträffarna har varit dåligt lagda, t.ex. höstlovet, 

lucia, påsklovet. 

 Jag skulle vilja ha färre närträffar då det krockar med jobbet 

 Skulle önskat någon mer närträff då det blir lättare att samarbeta i sin grupp om man 

träffas lite oftare.   
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 På de kurser jag inte läser finns inga träffar, jag hade gärna haft 1-2 träffar som INTE 

var obligatoriska men som man kunde delta på om man har tid/lust/pengar till det. 

 Det vore bättre att lägga närträffarna må-ons, inte ons-fre. 

  Resorna till Karlstad kostar mycket. 

 Jobbigt och väldigt dyrt att bo på vandrarhem. Det får gärna finnas något billigare 

alternativ som skolan ordnar. Måste man stanna 4 veckor mån-fre för 200 spänn blir 

det 4000 i nuläget. Fruktansvärt dyrt! Knappt så att ekonomin går ihop. Ständig 

ångest inför detta. 

 Långa dagar de dagar man är i Karlstad är det enda negativa jag kan komma på. 

 Närträff på Karlstad. Förra gången kändes väldigt onödigt att vara där i 3 dagar och 

fick väldigt lite information som var nytt. Vår grupplärare bidrog ingenting till 

dagarna. 

 Har inte möjlighet att åka på träffar då jag är mammaledig med en bebis och kan inte 

åka ifrån henne. 

Någon vill ha mer kontakter fysiskt. Någon tycker att distansstudenterna kommer i andra 

hand. 

 Ibland saknar jag att träffa personer fysiskt. 

 Det går alltid att distansanpassa mer, men jag är nöjd 

 Ibland, när vi haft kurser gemensamt med campus-studenter, kan jag känna att vi 

"distansare" har hamnat lite i skymundan. Det finns en liten risk att campus kommer 

i första hand, och vi i andra. 

Pedagogiken, kursuppläggningen och kunskapsinnehållet 

De nöjda studenterna har många förslag hur kurserna och utbildningen kan förbättras. Inte 

mest gäller det information och planering av vissa kurser. 

 Dålig framförhållning i vissa kurser. 

 Saknar instruktioner i en Kursguide, sådant är extra viktigt för oss distansstudenter 

 Dålig information i kursinnehållet.  

 Ett lite rörigt inriktningsår, då svårt att förstå struktur och upplägg av kurs och 

uppgifter. Även rörigt i strukturen på It’s learning. 

 Ibland något luddig information i vissa kurser vad gäller instruktioner till 

uppgifterna. Detta måste fungera på grund av att det ibland kan vara lite begränsad 

kommunikation med lärarna via It’s learning. 

 Info om varje delmoment i kursen direkt från start. All information som man kommer 

ha användning av under kursens gång skall finnas tillgänglig vid kursstart för att jag 

skall kunna planera mina studier väl. När man läser på distans är det inte bara på 

grund av den geografiska faktorn utan även möjligheter till kontinuerligt studerande 

har gjort att jag valde distansarbetet. Även om kontinuerligt studerande uppmuntras 

bör alla föreläsningar och uppgifter ligga ute vi kursstart. 

 Information i god tid så fler kommer så närträffarna blir av! Jag tror de är väldigt 

viktiga för oss som läser på distans. 

 Informationen kan ibland vara bristfällig, t.ex. kursinfo har ibland varit svår att förstå 

osv. 

 Informationen om kurserna har kommit ut sent och uppgifter har ändrats i sista 

stund 
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 Lite bättre framförhållning när det gäller information om en kurs. T ex är det inget 

vidare att få ett grupparbete med snar deadline släppt i knät. Har man små barn 

funkar det inte att släppa allt vad man har för händer för att hinna fixa arbetet. Saker 

händer, barn blir sjuka osv. Med bättre framförhållning är det lättare att pussla ihop 

tiden 

 Mer allmän information om vad som kommer att hända framåt. Planering och 

tydligare information om vad som kommer att ske vid innedagarna. 

 Få veta i vilken ordning kursens litteratur ska läsas. 

Grupparbetsformen finns det olika åsikter om. 

 Mer grupparbeten. 

 Grupparbete där en eller flera studenter gör ingenting. Detta är verkligen ingen glädje 

och orsakar helt onödig stress. 

 Högre krav på "närvaro" i gruppsammankomster på nätet. Det borde vara 

obligatoriskt att genomföra gruppuppgifter och inte bara tentamen. 

Studiernas inriktning och uppläggning finns det olika åsikter om. 

 Ibland lite för mycket teori i förhållande till praktik. För de som inte har någon 

tidigare arbetslivserfarenhet från skolans värld tas det ibland för givet att de vet hur 

det fungerar och att de har provat på saker innan. 

 Det sämsta tycker jag är den amerikanska kurslitteraturen i IT-ämnen, ofta helt usel. 

Svenska kursböcker är bättre. 

 Att föreläsningarna är lite som "kafferaster" och inte sker på ett professionellt aktivt 

sätt. När jag sitter hemma och är på "föreläsning" så förväntar jag mig att det ska vara 

ett högt tempo och inte så mycket "sitta av tiden". Föreläsningarna kan klart 

effektiviseras, om inte så kan tiden kortas ner i alla fall.    

 Jag vill ha tillgång till fler gamla tentor för att plugga lättare. 

 Lite mer tid i lärgruppen när vi har våra träffar på plats i Karlstad. 

 Mer föreläsningar och tyngre och mer utmanande uppgifter 

 Mer instuderingsfrågor och saker som är viktiga i kursen skulle kursledarna kunna 

lägga ut som små deluppgifter som man kunde arbeta med, för att sedan diskuteras 

på lärplattform el liknande med sina kursare. 

 Mer praktik. Det är det som man verkligen lär sig på. 

 Ojämn kvalitet i kurser. Skulle vilja ta del av kursutvärderingen för förra kursen samt 

få den kommenterad av berörda lärare. 

 planeringen, har kommit in uppgifter sent och så ändringar i hemtentor strax innan 

inlämningar. 

 Responsen på uppgifterna. Tar flera veckor innan de kommer. 

 Riktigt dåligt när vi blev tillsagda att göra grammatiktentamen på lärcentra och det 

inte gick i Stockholm. Vi som var berörda fick ingen hjälp av KAU utan fick i sista 

stund ta oss till Karlstad för att skriva tentamen. Istället hade det varit bättre om vi 

fått den informationen från början så att vi kunnat planera i lugn och ro. 

 Snabbare svar på studieuppgifter 

Lärarna och handledarna 

Det finns mycket synpunkter och förslag kring lärarnas insatser. Bättre kommunikation och 

samarbete mellan lärare är det många önskar. 
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 Har upplevt obehagliga saker, som exempelvis att examinatorn kom aldrig till varken 

tenta eller seminarium. Detta hände 2 gånger, processen av rättningarna för 

seminarium var under mycket dåliga omständigheter då vissa elever fick orättvist 

godkänd när de inte ens var där. 

 Grupplärarna och kursläraren måste samarbeta. Nu blir man ofta runtkörd om man 

frågar en fråga. 

 Vissa föreläsare är inte bra.  Ibland är man tvungen att lyssna på en föreläsning där 

föreläsaren bara läser det som står på tavlan. 

 Förra året när vi läste vår inriktning var det stökigt bland lärarna och dålig struktur. 

Det var jobbigt, eftersom just struktur behövs extra mycket när man läser på distans! 

 Rörigt, ostrukturerat och ingen kommunikation mellan lärare. 

 Det som saknas är återkoppling, återkoppling och återkoppling 

 Återkopplingen från vissa av lärarna har varit obefintlig, både vid mejl kontakt som 

vid återkoppling på inlämningsuppgifter respektive sluttentamina.   

 Önskar mer feedback på uppgifter. Lite högre krav från lärare är inte fel. 

 Det vore bra om studievägledarna är mer aktiva. Kanske kan skicka ut någon enkät så 

de får respons på hur de som studerar upplever kurser, hur de ligger till. 

IKT som hjälpmedel, tekniska hjälpmedel 

De nöjda studenterna har ganska många förslag och synpunkter kring IKT hjälpmedel i 

undervisningen. 

 Vissa lärares IT-kunskaper är inte på någon vidare hög nivå, dessa personer kanske 

skulle behöva gå en kurs i Adobe Connect. 

 En del tekniskt strul med livesändningar sär lärarna inte är bekväma med tekniken. 

Föreläsningar i mattekursen, när det är inspelade föreläsningar ställer läraren frågor 

till campuseleverna, MEN upprepar inte studenternas svar. Vilket gör att vi som ser 

föreläsningen hemma aldrig får höra campusstudenternas svar eller frågor. Att 

undervisa med IKT kräver lite annat än att undervisa "live". 

 IT-kunnighet med lärarna när det gäller It’s Learning har en tendens att variera från 

kurs till kurs. Ibland kan det vara lite frustrerande vid en kursstart när nya lärare har 

olika metod via Its än de andra att man har blivit van med. 

 It’s och Adobe Connect fungerar så där. Adobe Connect är buggigt och har få 

valmöjligheter (personligen har jag två ljudkort och oftast behöver jag starta om 

datorn med endast ett ljudkort för att Adobe ska fungera, något som aldrig är fallet 

med andra kommunikationsverktyg). It’s är gammalmodigt i sitt sätt att hantera 

dokument och upp- nedladdningar. Mer praktisk erfarenhet hos vissa av lärarna hade 

hjälpt göra kurserna ännu mer verklighetsanknutna. 

 It’s är svårt och omständig. 

 It’slearning-plattformen var lite rörig i början, men man vande sig. 

 Det man kan anmärka på är de filmer som är upplagda på Kau, vore en bra idé att 

uppdatera dessa, då det inte är lätt att se vissa bilder då dessa är överföra från ett 

blankt papper. Vidare så är det i vissa filmer störande bakgrundsljud. Sedan så 

stämmer inte alltid de åhörarkopior vi får ut med filmen, papperskopiorna är 

uppdaterade men inte filmen. 

 Inspelade föreläsningar där man inte kan få kontakt med föreläsaren blir svårare att 

koncentrera sig på. 
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 Introduktion i It’s och hur det fungerar jätte viktigt för distansstudier.  information 

till lärare och oss Val studenter hur det ska fungera för oss informationen borde 

komma från högskolan och inte från läraren som håller kurserna då de inte vet själva 

att det ska komma Val studenter. 

 Ljudet på de direktsända lektionerna är inte bra. 

 Ljudkvalitén på inspelade föreläsningar! Någon borde se/lyssna på dem innan de 

laddas upp!!! 

 I lärplattformen It´s, är det ibland är svårt att hitta rätt. Uppgifterna har ibland legat 

dolda och har varit svåra att hitta. Det vore bra om alla lärare gjorde på samma sätt 

 Skulle önska mycket bättre stabilitet på Adobe Connect. 

 Det är en nackdel att It´s learning inte används fullt ut när det gäller 

examinationsuppgifter som vi skickar in. Bedömningsöversikten kan med fördel 

användas mer/fullt ut. 

Allt har varit bra 

Ganska många av de nöjda studenterna kommer inte på något de vill ändra på. 

 Allt har varit bra 

 Det finns inget jag kan komma på. 

 Inget att klaga på 

 Inget som jag kommer på nu. 

 Egentligen ingenting att klaga på. Jag är väldigt nöjd med att läsa på distans.   

Kommer faktiskt inte på något nämnvärt just för tillfället. 

 Kommer faktiskt inte på något på rak arm. 
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Studentundersökningarnas bakgrund och uppläggning 

Att lyssna på studenterna 
I ett utbildningssystem där konkurrens mellan studieorter blir allt viktigare kommer studium 

av studenterna som kunder alltmer i fokus. En viktig nyckel till att utveckla den högre 

utbildningen är att lyssna på nuvarande och f d studenter/kunder. Strävan är att involvera 

nuvarande och före detta studenter som en aktiv part i kvalitetsarbetet. För att veta hur man 

kan förbättra kvaliteten i en verksamhet måste man känna till hur studenterna upplever 

tjänsten som produceras både som konsument av själva utbildningstjänsten men också som 

faktisk medproducent i tjänsteprocessen. Av särskild vikt är det att studenter på distans blir 

hörda och lyssnade på eftersom de inte i lika stor utsträckning tar plats i de fora för 

studentmedverkan som finns på campus. 

Genomförande 

Nätenkäter med frågor till distansstudenter har genomförts 2007, 2010, 2011 och 2012. 

Enkätformuläret i distansstudien har utvecklats från ett antal studier på Campus i Karlstad 

mellan åren 2000 och 2007 (Haglund et al, 2003, Haglund, 2005 och Haglund, 2006). 

Huvuddelen av frågorna är identiska mellan campusstudien och distansstudien. Årets enkät 

”Studentbarometern distans 2012” innehåller 22 frågor. Formuläret i distansenkäten 

återfinns sist i rapporten tillsammans med programspecifika tabeller.  

Antal studenter som svarat på enkäten 2007, 2010, 2011 och 2012 

Mål population Frågeperiod Antal svar Antal studenter 
på distans 

Distansstudenter 2007 31 okt - 7 nov 909 2 939* 
Distansstudenter 2010 12 nov - 7 dec 707 3 833* 
Distansstudenter 2011 21 nov – 11 dec 1280 4 075* 
Distansstudenter 2012 21 nov – 16 dec 588 3547* 
*Anslagsfinansierad grund och påbyggnadsutbildning 

Totalt har 3 484 studenter svarat på Studentbarometern distans 2007-2012. 

För att motivera studenterna att svara på enkäten har vi vissa år erbjudit olika vinster. Vi har 

lottat ut  

2007 10 universitetströjor 

2010 ingen belöning  

2011 2 iPad 

2012 10 presentkort á 500: - i studentshopen 

 
Ett nytt tema i årets distansundersökning är att belysa studenternas studietid och 

förutsättningar för att studera på distans. Hur mycket tid lägger studenterna på studier en 

normal vecka, hur mycket arbetar de och hur många timmar används till studier på helgen? 

Vi har även försökt att belysa frågan om information, har de tillräckliga tekniska 

förkunskaper och har fått tillräcklig information för att bedriva studier på distans? 
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Utformning av frågor för arbetsinsats i utbildningen  
Inför en undersökning av utbildningskvaliteten inom ekonomutbildningar vid fem olika 

lärosäten i Sverige (Haglund, 1991) testades olika utformning av frågor kring studenternas 

arbets- och tidsinsats i utbildningen. Genom personliga intervjuer studerade vi hur studenter 

resonerar när man svarar på frågor om studietiden. Slutsatsen av testerna var att det är 

ytterligt svårt att ställa enkla frågor kring studenternas arbetstid som ger rättvisande svar. 

Respondenter tolkar frågor med identisk formulering mycket olika när man beräknar sin 

arbetsinsats och studietid. Frågeformuleringen påverkar dessutom resultaten mycket 

markant.  

Trots svårigheterna att ställa rättvisande frågor kring studietider har vi i terminsenkäterna 

under tidigare år analyserat studenternas arbetsinsatser. Översiktliga frågor om 

veckoarbetstid ingår i mätningarna höstterminen 2002, vårterminen 2003 och 2004 samt 

hösten 2005. Frågeformuleringen baseras på den fråga man valt att använda i 

högskoleverkets undersökning Studentspegeln (2002). Frågan om den normala 

veckoarbetstiden har formulerats enligt följande: 

”Under en typisk undervisningsvecka (7-dagar), hur många timmar lägger Du på att 

förbereda och delta i undervisningen (räkna med all tid du lägger på aktiviteter relaterade till 

Dina kurser)?”  

Den enkla frågan våren 2003 om studieinsatser under en normalvecka visade att våra 

studenter som läser på heltid i genomsnitt studerar drygt 27,5 timmar i veckan. 

Undersökningen hösten 2005 visar samma genomsnitt.  

I undersökningen våren 2003 har vi samtidigt gjort mer detaljerade mätningar av 

tidsinsatser. Vi har här frågat om hur mycket tid man just den dagen undersökningen 

genomförts lägger ned på föreläsningar och seminarier, egen läsning, grupparbeten och 

övriga studiemoment. I tillägg till detta har vi frågat om hur mycket tid man lägger på sina 

studier en normal helg. Baserat på svaren har vi sedan summerat den totala tidsinsatsen 

under undersökningsdagen och multiplicerat denna med en faktor 5 för att komma fram till 

en total studieinsats under en normal veckas veckodagar. Denna beräkning bygger på att vi 

antar att dagen är en genomsnittlig studiedag. Sedan har vi för varje individ lagt till 

studietiden under en normalhelg för att komma fram till en beräknad total veckoarbetstid. I 

samma undersökning har vi också inkluderat den enkla frågan om hur mycket tid man lägger 

på sina studier en normalvecka. I undersökningen Vt2003 kan vi alltså direkt för varje 

individ jämföra resultat från översiktliga och mer detaljerade mätningar av studietid. Totalt 

är skillnaden mellan de olika frågemetoderna inte mindre än i underkant av 10 timmar per 

studievecka i genomsnitt på individnivå. Tolkningen av vad som är studietid skiljer sig 

tydligen mellan den enkla och den mer detaljerade frågan.  

I undersökningarna 2006 har vi i tillägg till de detaljerade frågorna om dagens studier 

inkluderat en fråga om denna dag är en normal dag när det gäller studietid? De studenter 

som inte anger att det är en normal studiedag får sedan svara på hur mycket dagen skiljer sig 

tidsmässigt från en normal studiedag. Dessa data kan sedan användas för att beräkna den 

normala studiedagens tidsinsats.  

I beräkningarna av den normala studieveckan har vi justerat studietiden med den avvikelse 

som studenterna angivit. Den normala studiedagen har vi sedan multiplicerat med 5 och 

slutligen lagt till den normala studietiden för en helg. Totalt blir våren 2006 den normala 
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studieveckan för våra studenter 37 timmar. Nu i undersökningen 2012 har vi gjort 

motsvarande datainsamling och beräkning. 

 

Frågeområden i enkäten  

Lärprocesser

• Studiestress

• Studietempo

Nöjd med 

utbildningens 

kvalitet

Lärare

• Kunniga

• Stödjande

• IT-kompetens

• Snabb respons

Stödfunktioner
• Administrativ personal

• Studievägledning

• Support och tekniskt

stöd

Öppna frågor

• Särskilt bra 

• Mindre bra

• Saknats

• Studietid

• Arbete vid sidan av 

studierna

Bakgrund

• Kön

• Ålder

Vad man lärt sig

• Yrkesrelaterade kun-

skaper och färdigheter

• Breddad allmänbildning

• Tänka kritiskt och ana-

lytiskt

• Samarbeta med andra

• Ta del av aktuell forskning

• Skriva tydligt och klart

• Tala tydligt och klartFörutsättningar

• Information

• Tekniska 

förkunskaper

• Studiehandledning

• Kursvärderingar

• Fysiska träffar

• Lärcentra

Rekommendera 

andra

Hur nöjd just 

nu?

 

 

Enkäten har distribuerats till distansstudenter inom reguljär utbildning grund och 

fortbildningsnivå via de två lärplattformarna First Class och It’s learning som används vid 

Karlstads universitet. I årets undersökning tog vi också hjälp av programledarna och bad dem 

distribuera enkäten till studenterna via lärplattformen. Det har också funnits möjlighet att 

svara på enkäten via en direktlänk på Studentnätet.  

Insamlingen har gjorts genom verktyget Survey and Report. Kodningen är alltså direkt. 

Sedan har databasen överförts till SPSS för vidare statistiska analyser. Under 2012 har 

studentenkäten genomförts på Campus inom fakulteterna för Ekonomi, Kommunikation och 

IT samt Samhälls- och Livsvetenskaper. Detta gör det möjligt att göra direkta jämförelser 

mellan distansstudier och campusstudier. 

Vid undersökningen 2012 lottade vi ut tio presentkort á 500 kronor i presentshopen på 

Karlstads universitet.  

Urval, svar och osäkerhet i undersökningarna 
Studentbarometern på distans 2012 fanns tillgänglig mellan 21 nov – 16 dec 2012. Vi fick 588 

svar av 3474 möjliga. Programutbildningarna har svarsfrekvens på 32 procent i genomsnitt, 

tretton program över genomsnittet. 

Svarsfrekvensen inom programutbildningarna 2012 varierar mellan 6 och 72 procent med ett 

genomsnitt på 32 procent.  
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I tabeller och diagram redovisas program och kurser med mer än tio svar. I vissa fall har vi 

slagit samman vissa programvarianter/program. Av den anledningen utgår redovisning av 

Utbildningsledning 60 hp och skolutveckling och Lärare med inriktning svenska/engelska 

(senare år/gymnasiet) 270-3330 hp. 

Svarsfördelning mellan utbildningsprogram/kurser i enkäten till Distansstudenter 2012. 

 

Program/kurs Förkortning    
av program-
benämning 
 

Antal 
studenter  
2012 
 

Svar 

från 

enkäten 

2012 

 

Svars 

frekvens  

Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning 90 hp. Special; 

utveckling 

22 16 72 % 

Ämneslärarprogrammet: åk 7-9 270 hp Ämneslärare åk 

7-9 

27 17 62 % 

IT, projektledning och affärssystem 180 hp. IT, projekt o 

affärs 

47 29 61 % 

Biologiprogrammet 180 hp. Biologiprogram 27 15 55 % 

Grundlärarprogrammet: F åk 1-3 240 hp. Grundlärare åk 

f-3 

37 19 51 % 

Projektledning 60 hp Projektledning  35 18 51 % 

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp. Kompl ped. utb  39 18 46 % 

Biovetenskapligt program, receptarie 180 hp. Receptarie 59 26 44 % 

Samhällelig riskhantering 120 hp Samh risk 34 15 44 % 

Tandhygienistprogrammet 180 hp. Tandhygienist  128 54 42 % 

Förskollärarprogrammet 210 hp. Förskollärare 184 62 33 % 

Lärare med inriktning svenska/engelska (senare 

år/gymnasiet) 270-330 hp 

Lärare (sen 

år/gym) 

27 9 33 % 

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan 300-330 

hp  

Ämneslärare 

gymn 

42 13 31 % 

Yrkeslärarprogrammet 90 hp. Yrkeslärare 101 30 29 % 

Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 

240 hp 

Grundlärare åk 

4-6 

66 18 27 % 

Specialistsjuksköterska - distriktsköterska 75 hp SSK – distrikt 64 15 23 % 

Specialistsjuksköterska - ambulanssjukvård 60 hp  SSK- ambulans 26 6 23 % 

Speciallärarprogrammet: Språk- läs- och 

skrivutveckling 90hp. 

Special; läs o 

skriv 

77 18 23 % 

Specialistsjuksköterska - intensivvård 60 hp   SSK – intensiv 35 8 22 % 

Specialistsjuksköterska - operationssjukvård 60 hp    SSK- operation 39 8 20 % 
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Lärare med inriktning svenska/matematik i samspel 

(tidigare år) 210 hp 

Lärare (tidiga 

år) 

51 9 17 % 

Lärare med inriktning Naturkunskap i vardagen 

(förskola) 210 hp 

Lärare 

(förskola) 

133 19 14 % 

Utbildningsledning och skolutveckling 60 hp. Utb led o 

skolutv 

63 8 12 % 

Lärare med inriktning Uteliv, hälsa och identitet 

(fritidshem) 210 hp 

Lärare 

(fritidshem) 

59 4 6 % 

 summa 1422 454  

  25. Fristående 

kurser 

2052 83 4 % 

  Annat, vad   51   

Totalt  3474 588  
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Bilaga 1. Tabeller 
 

Fråga 1. När började du studierna här på Karlstads universitet? 

 

Startår 

2012 2011 2010 

2009 

eller 

tidigare 

Ämneslärare 270-330 hp 76,7 % 3,3 % 6,7 % 13,3 % 

Grundlärare 240 hp 70,3 % 27,0 % 2,7 % - 

Fristående kurser 63,9 % 10,8  % 8,4 % 16,9 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 51,4 % 27,0 % 18,9 % 2,7 % 

Yrkeslärare 90 hp 50,0 % 40,0 % 6,7 % 3,3 % 

Speciallärare 90 hp 50,0 % 29,4 % - 20,6 % 

Samh Riskhantering120 hp 46,7 % 13,3 % 13,3 % 26,7 % 

Annat 45,1 % 29,4 % 17,6 % 7,8 % 

Genomsnitt utbildning 42,7 % 28,7 % 16,0 % 12,6 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 38,9 % 22,2 % 22,2 % 16,7 % 

Projektledning 60 hp  38,9 % 38,9 % 5,6 % 16,7 % 

Receptarie 180 hp 34,6 % 57,7 % - 7,7 % 

Tandhygienist 180 hp 33,3 % 33,3 % 31,5 % 1,9 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 26,7 % 40,0 % - 

Förskollärare 210 hp 30,6 % 46,8 % 14,5 % 8,1 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,7 % 23,1 % 23,1 % 46,2 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 3,4 % 48,3 % 24,1 % 24,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp - 5,3 % 63,2 % 31,6 % 
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2. Vilket program/kurs läser du på distans (grund- eller påbyggnadsutbildning)? 

 

Program 

Enkätsvar 

2012 

Totalt antal 

2012 

Svars-

frekvens 

IT, projektled och affärssystem 180 hp  29 47 61 % 

Biologiprogrammet 180 hp 15 27 55 % 

Projektledning 60 hp  18 35 51 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 18 39 46 % 

Receptarie 180 hp 26 59 44 % 

Samh Riskhantering120 hp 15 34 44 % 

Ämneslärare 270-330 hp 30 69 43 % 

Tandhygienist 180 hp 54 128 42 % 

Grundlärare 240 hp 37 103  36 % 

Speciallärare 90 hp 34 99 34 % 

Förskollärare 210 hp 62 184 33 % 

Yrkeslärare 90 hp 30 101 29 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 37 164 22 % 

Lärare (förskola) 210 hp 19 133 14 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 13 110 12 % 

Fristående kurser 83 2 052 4 % 

Annat    51   

Totalt 588   
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3. Vilken studietakt har programmet? 

 

Program Deltid Heltid 

Speciallärare 90 hp 100,0 % - 

Projektledning 60 hp  94,4 % 5,6 % 

Fristående kurser 86,7 % 13,3 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 78,4 % 21,6 % 

Annat 74,5 % 25,5 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 72,2 % 27,8 % 

Yrkeslärare 90 hp 56,7 % 43,3 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 44,8 % 55,2 % 

Genomsnitt utbildning 43,4 % 56,6 % 

Samh Riskhantering120 hp 26,7 % 73,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 13,3 % 86,7 % 

Förskollärare 210 hp 8,1 % 91,9 % 

Biologiprogrammet 180 hp 6,7 % 93,3 % 

Receptarie 180 hp 3,8 % 96,2 % 

Tandhygienist 180 hp 1,9 % 98,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp - 100,0 % 

Grundlärare 240 hp - 100,0 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp - 100,0 % 
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4. Hur många fysiska träffar på campus Karlstad har ni denna termin? 

 

Hur många fysiska träffar denna termin? 
1-3 träffar 

Fler än 3 

träffar 

Nej, inga 

träffar 

Yrkeslärare 90 hp 96,7 % - 3,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 93,3 % 6,7 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 88,9 % 11,1 % - 

Förskollärare 210 hp 82,3 % 17,7 % - 

Samh Riskhantering120 hp 80,0 % 6,7 % 13,3 % 

Speciallärare 90 hp 79,4 % 17,6 % 2,9 % 

Lärare (förskola) 210 hp 78,9 % 21,1 % - 

Annat 72,5 % 15,7 % 11,8 % 

Receptarie 180 hp 65,4 % 34,6 % - 

Genomsnitt utbildning 63,4 % 23,8 % 12,8 % 

Biologiprogrammet 180 hp 60,0 % 33,3 % 6,7 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 59,5 % 40,5 % - 

Fristående kurser 54,2 % 18,1 % 27,7 % 

Grundlärare 240 hp 54,1 % 45,9 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 46,2 % 38,5 % 15,4 % 

Tandhygienist 180 hp 27,8 % 68,5 % 3,7 % 

Projektledning 60 hp  27,8 % - 72,2 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 13,8 % 6,9 % 79,3 % 
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5. Hur ofta besöker du ett lokalt lärcentrum? 

 

Hur ofta på lokalt studiecentrum 

Varje 

vecka 

eller 

mer 

Fler 

gånger 

per 

månad 

Någon 

gång per 

månad 

Aldrig 

Förskollärare 210 hp 83,9 % 8,1 % 3,2 % 4,8 % 

Lärare (förskola) 210 hp 73,7 % 21,1 % - 5,3 % 

Grundlärare 240 hp 59,5 % 29,7 % 10,8 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 46,2 % 38,5 % 15,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 24,5 % 13,2 % 24,5 % 37,7 % 

Genomsnitt utbildning 23,7 % 10,2 % 27,3 % 38,7 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 13,8 % 6,9 % 55,2 % 24,1 % 

Ämneslärare 270-330 hp 13,3 % 6,7 % 53,3 % 26,7 % 

Fristående kurser 13,3 % 4,8 % 37,3 % 44,6 % 

Yrkeslärare 90 hp 10,0 % - 33,3 % 56,7 % 

Annat 9,8 % 9,8 % 23,5 % 56,9 % 

Speciallärare 90 hp 5,9 % - 17,6 % 76,5 % 

Projektledning 60 hp  5,6 % - 11,1 % 83,3 % 

Receptarie 180 hp 3,8 % 3,8 % 53,8 % 38,5 % 

Biologiprogrammet 180 hp - 14,3 % 71,4 % 14,3 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp - 5,6 % 5,6 % 88,9 % 

Samh Riskhantering120 hp - 13,3 % 20,0 % 66,7 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp - 10,8 % 40,5 % 48,6 % 
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6. Förvärvsarbetar du parallellt med studierna? 

 

Förvärvsarbetar parallellt med studierna? 

Nej, förvärvsarbetar 

inte 

Receptarie 180 hp 61,5 % 

Biologiprogrammet 180 hp 60,0 % 

Grundlärare 240 hp 47,2 % 

Samh Riskhantering120 hp 40,0 % 

Tandhygienist 180 hp 38,9 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 38,5 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 37,9 % 

Lärare (förskola) 210 hp 31,6 % 

Förskollärare 210 hp 29,5 % 

Genomsnitt utbildning 28,0 % 

Annat 24,0 % 

Yrkeslärare 90 hp 23,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 20,0 % 

Fristående kurser 19,8 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 16,2 % 

Projektledning 60 hp  11,1 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 5,9 % 

Speciallärare 90 hp 2,9 % 
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6. Hur mycket förvärvsarbetar du i genomsnitt i veckan? 

 

Förvärvsarbetar parallellt med 

studierna? 

   1-5  

   tim 

6-10 

tim 

11-15 

tim 

16-20 

tim 

21-30 

tim 

31-40 

tim 

41+ 

tim 

Receptarie 180 hp 7,7 % 11,5 % - 3,8 % 3,8 % 3,8 % 7,7 % 

Biologiprogrammet 180 hp 6,7 % - 13,3 % - - 6,7 % 13,3 % 

Grundlärare 240 hp 16,7 % 8,3 % 2,8 % 2,8 % 13,9 % 8,3 % - 

Samh Riskhantering120 hp - 6,7 % - 6,7 % 13,3 % - 33,3 % 

Tandhygienist 180 hp 11,1 % 22,2 % 13,0 % 5,6 % 3,7 % 5,6 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,7 % 7,7 % 23,1 % 15,4 % - 7,7 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 6,9 % 3,4 % 6,9 % 3,4 % - 17,2 % 24,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp 26,3 % 5,3 % 10,5 % 10,5 % 10,5 % 5,3 % - 

Förskollärare 210 hp 14,8 % 13,1 % 8,2 % 8,2 % 14,8 % 9,8 % 1,6 % 

Genomsnitt utbildning 8,2 % 8,6 % 5,2 % 5,7 % 8,9 % 16,3 % 19,1 % 

Annat 4,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 10,0 % 16,0 % 34,0 % 

Yrkeslärare 90 hp 3,3 % 6,7 % - - 3,3 % 20,0 % 43,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 16,7 % 13,3 % 6,7 % 13,3 % 3,3 % 16,7 % 10,0 % 

Fristående kurser 3,7 % 7,4 % 3,7 % 3,7 % 8,6 % 16,0 % 37,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 2,7 % 2,7 % - 10,8 % 16,2 % 45,9 % 5,4 % 

Projektledning 60 hp  - 5,6 % 5,6 % - - 16,7 % 61,1 % 

Kompl pedagogisk utbildning  

90 hp - 17,6 % - 5,9 % 11,8 % 29,4 % 29,4 % 

Speciallärare 90 hp - - - 5,9 % 23,5 % 35,3 % 32,4 % 
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7. Hur mycket tid ägnar du åt dina studier i dag?  

 

Studievecka 
Medelvärdet 

Standard-

avvikelse 
Median 

Tandhygienist 180 hp 46,6 15,7 46,0 

Grundlärare 240 hp 45,8 20,3 40,0 

Receptarie 180 hp 44,9 26,2 42,0 

Förskollärare 210 hp 44,2 25,6 44,0 

Samh Riskhantering120 hp 43,3 31,2 42,0 

Lärare (förskola) 210 hp 41,1 16,8 42,0 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 40,8 23,7 35,0 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 39,8 27,5 34,0 

Ämneslärare 270-330 hp 39,5 18,3 34,5 

Genomsnitt utbildning 37,4 23,5 35,0 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 35,5 21,8 31,0 

Speciallärare 90 hp 34,6 23,2 30,0 

Annat 33,9 21,2 27,3 

Biologiprogrammet 180 hp 32,0 15,5 36,3 

Projektledning 60 hp  31,0 32,0 20,0 

Fristående kurser 29,7 24,8 24,0 

Yrkeslärare 90 hp 27,7 19,4 25,0 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 18,1 9,8 20,0 
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8. Är denna dag en normal dag avseende studietid för dig? 

Är det en normal dag? Ja Nej 

Samh Riskhantering120 hp 86,7 % 13,3 % 

Receptarie 180 hp 80,8 % 19,2 % 

Ämneslärare 270-330 hp 79,3 % 20,7 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 75,9 % 24,1 % 

Grundlärare 240 hp 74,3 % 25,7 % 

Biologiprogrammet 180 hp 73,3 % 26,7 % 

Yrkeslärare 90 hp 72,4 % 27,6 % 

Fristående kurser 70,7 % 29,3 % 

Annat 70,0 % 30,0 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 69,2 % 30,8 % 

Genomsnitt utbildning 66,8 % 33,2 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 66,7 % 33,3 % 

Förskollärare 210 hp 59,0 % 41,0 % 

Speciallärare 90 hp 58,8 % 41,2 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 58,3 % 41,7 % 

Tandhygienist 180 hp 55,6 % 44,4 % 

Lärare (förskola) 210 hp 55,6 % 44,4 % 

Projektledning 60 hp  50,0 % 50,0 % 

 

Fråga 9 och 10 redovisas inte separat utan ingår i uträkningen av en normal studiedag. 
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11 a). Salstentamen på Karlstads universitet fungerar bra? 

 

Salstentamen 

Ej 

deltagit 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Tar 

delvis av 

stånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Samh Riskhantering 120 hp 100,0 % - - - - 

Speciallärare 90 hp 89,3 % 7,1 % 3,6 % - - 

Yrkeslärare 90 hp 85,2 % 3,7 % 7,4 % - 3,7 % 

Projektledning 60 hp  84,6 % 15,4 % - - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 73,3 % 26,7 % - - - 

Förskollärare 210 hp 73,3 % 15,0 % 8,3 % - 3,3 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 68,6 % 17,1 % 11,4 % 2,9 % - 

Annat 66,7 % 27,5 % 5,9 % - - 

Fristående kurser 64,9 % 24,7 % 3,9 % 5,2 % 1,3 % 

Genomsnitt utbildning 57,5 % 27,9 % 10,3 % 2,5 % 1,6 % 

Grundlärare 240 hp 57,1 % 20,0 % 14,3 % 2,9 % 5,7 % 

Ämneslärare 270-330 hp 57,1 % 32,1 % 10,7 % - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 46,4 % 42,9 % 7,1 % 3,6 % - 

Receptarie 180 hp 36,0 % 48,0 % 8,0 % - 8,0 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 53,3 % 13,3 % - - 

Tandhygienist 180 hp 15,1 % 52,8 % 30,2 % 1,9 % - 

Lärare (förskola) 210 hp 11,1 % 55,6 % 11,1 % 16,7% 5,6 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp - 53,8 % 30,8 % 15,4% - 
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11 b). Tentamen på lärcentrum fungerar bra? 

 

Tentamen på lärcentrum 

Ej 

deltagit 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  100,0 % - - - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 93,3 % 6,7 % - - - 

Samh Riskhantering120 hp 92,9 % - 7,1 % - - 

Speciallärare 90 hp 84,6 % 7,7 % 7,7 % - - 

Yrkeslärare 90 hp 81,5 % 3,7 % 7,4 % - 7,4 % 

Annat 78,4 % 17,6 % 2,0 % - 2,0 % 

Tandhygienist 180 hp 76,5 % 15,7 % 3,9 % 2,0 % 2,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 76,5 % 17,6 % 2,9 % 2,9 % - 

Fristående kurser 70,1 % 23,4 % 3,9 % 1,3 % 1,3 % 

Förskollärare 210 hp 68,9 % 23,0 % 6,6 % 1,6 % - 

Genomsnitt utbildning 60,5 % 31,7 % 5,3 % 1,5 % 1,1 % 

Ämneslärare 270-330 hp 40,0 % 60,0 % - - - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 33,3 % 66,7 % - - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 27,6 % 65,5 % 6,9 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 26,7 % 66,7 % 6,7 % - - 

Receptarie 180 hp 25,0 % 54,2 % 8,3 % 8,3 % 4,2 % 

Lärare (förskola) 210 hp 15,8 % 68,4 % 10,5 % 5,3 % - 

Grundlärare 240 hp 8,3 % 77,8 % 11,1 % 2,8 % - 
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11 c). Skriftlig hemtentamen över nätet fungerar bra? 

 

Hemtentamen över nätet 

Ej 

deltagit 

Instäm-

mer helt 

Instäm

mer 

delvis 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Receptarie 180 hp 75,0 % 16,7 % 8,3 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 53,3 % 40,0 % 6,7 % - - 

Grundlärare 240 hp 44,4 % 44,4 % 8,3 % 2,8 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 34,5 % 62,1 % 3,4 % - - 

Fristående kurser 25,3 % 60,2 % 12,0 % 2,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 24,5 % 49,1 % 20,8 % 5,7 % - 

Annat 24,0 % 60,0 % 12,0 % 4,0 % - 

Genomsnitt utbildning 22,1 % 62,8 % 12,9 % 1,9 % 0,3 % 

Förskollärare 210 hp 18,0 % 60,7 % 18,0 % 3,3 % - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 16,7 % 69,4 % 13,9 % - - 

Speciallärare 90 hp 16,1 % 74,2 % 9,7 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 15,8 % 73,7 % 5,3 % - 5,3 % 

Samh Riskhantering120 hp 13,3 % 80,0 % 6,7 % - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 6,3 % 87,5 % 6,3 % - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 3,4 % 93,1 % 3,4 % - - 

Yrkeslärare 90 hp - 63,3 % 33,3 % - 3,3 % 

Projektledning 60 hp  - 94,4 % 5,6 % - - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp - 69,2 % 30,8 % - - 
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11 d). Muntlig redovisning över nätet fungerar bra? 

 

Muntlig redovisning över nätet 

Ej 

deltagit 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Tandhygienist 180 hp 94,2 % 1,9 % 3,8 % - - 

Receptarie 180 hp 87,0 % - 4,3 % 4,3 % 4,3 % 

Biologiprogrammet 180 hp 85,7 % - 14,3 % - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 81,3 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % - 

Samh Riskhantering120 hp 73,3 % 6,7 % 20,0 % - - 

Speciallärare 90 hp 70,0 % 26,7% 3,3 % - - 

Annat 70,0 % 20,0% 8,0 % 2,0 % - 

Yrkeslärare 90 hp 67,9 % 7,1 % 10,7 % 10,7 % 3,6 % 

Genomsnitt utbildning 62,3 % 20,5 % 14, % 2,2 % 1,1 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 62,1 % 17,2 % 17,2 % - 3,4 % 

Fristående kurser 60,3 % 20,5 % 15,4 % 2,6 % 1,3 % 

Förskollärare 210 hp 57,4 % 29,5 % 9,8 % 1,6 % 1,6 % 

Grundlärare 240 hp 47,2 % 36,1 % 16,7 % - - 

Ämneslärare 270-330 hp 46,4 % 46,4 % 7,1 % - - 

Projektledning 60 hp  42,9 % 14,3 % 42,9 % - - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 40,0 % 28,6 % 31,4 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 31,6 % 26,3 % 31,6 % 5,3 % 5,3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 23,1 % 38,5 % 30,8 % 7,7 % - 
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12 a). Lärarna är stödjande? 

 

Stödjande lärare 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  72,2 % 16,7 % 5,6 % 5,6 % - 

Fristående kurser 58,0 % 30,9 % 4,9 % 4,9 % 1,2 % 

Receptarie 180 hp 57,7 % 34,6 % 3,8 % 3,8 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 56,7 % 43,3 % - - - 

Speciallärare 90 hp 55,9 % 38,2 % 5,9 % - - 

Annat 54,9 % 31,4 % 7,8 % 3,9 % 2,0 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 53,6 % 35,7 % 3,6 % 3,6 % 3,6 % 

Biologiprogrammet 180 hp 53,3 % 26,7 % 13,3 % 6,7 % - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 45,9 % 48,6 % 2,7 % 2,7 % - 

Genomsnitt utbildning 44,3 % 43,0 % 7,0 % 4,5 % 1,2 % 

Grundlärare 240 hp 40,5 % 54,1 % 5,4 % - - 

Samh Riskhantering120 hp 40,0 % 46,7 % 13,3 % - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 38,9 % 55,6 % 5,6 % - - 

Förskollärare 210 hp 37,1 % 54,8 % 6,5 % 1,6 % - 

Yrkeslärare 90 hp 30,0 % 46,7 % 16,7 % 6,7 % - 

Lärare (förskola) 210 hp 27,8 % 72,2 % - - - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 23,1 % 53,8 % 15,4 % 7,7 % - 

Tandhygienist 180 hp 11,5 % 48,1 % 15,4 % 17,3 % 7,7 % 
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12 b). Lärarna är kunniga? 

 

Kunniga lärare 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Biologiprogrammet 180 hp 86,7 % 13,3 % - - - 

Projektledning 60 hp  83,3 % 5,6 % - 11,1 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 80,0 % 20,0 % - - - 

Fristående kurser 79,0 % 13,6 % 3,7 % 3,7 % - 

Receptarie 180 hp 69,2 % 23,1 % 3,8 % 3,8 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 66,7 % 27,8 % - 5,6 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 65,5 % 31,0 % 3,4 % - - 

Grundlärare 240 hp 62,2 % 37,8 % - - - 

Genomsnitt utbildning 61,9 % 31,3 % 3,6 % 3,1 % 0,20 % 

Annat 60,8 % 29,4 % 9,8 % - - 

Yrkeslärare 90 hp 60,0 % 33,3 % 3,3 % 3,3 % - 

Samh Riskhantering120 hp 60,0 % 33,3 % 6,7 % - - 

Speciallärare 90 hp 58,8 % 38,2 % 2,9 % - - 

Förskollärare 210 hp 58,1 % 40,3 % 1,6 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 52,6 % 47,4 % - - - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 45,9 % 43,2 % 2,7 % 8,1 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 38,5 % 46,2 % 7,7 % 7,7 % - 

Tandhygienist 180 hp 28,3 % 54,7 % 5,7 % 9,4 % 1,9 % 
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12 c). Lärarna har god IT-kompetens? 

 

Lärarna har god IT-kompetens 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 58,6 % 41,4 % - - - 

Projektledning 60 hp  47,1 % 41,2 % 11,8 % - - 

Fristående kurser 40,2 % 41,5 % 14,6 % 3,7 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 40,0 % 26,7 % 6,7 % 26,7 % - 

Annat 34,0 % 46,0 % 16,0 % 2,0 % 2,0 % 

Samh Riskhantering120 hp 33,3 % 20,0 % 46,7 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 31,6 % 63,2 % 5,3 % - - 

Genomsnitt utbildning 27,5 % 49,0 % 17,7 % 5,2 % 0,7 % 

Receptarie 180 hp 26,9 % 57,7 % 11,5 % 3,8 % - 

Speciallärare 90 hp 26,5 % 52,9 % 20,6 % - - 

Förskollärare 210 hp 23,0 % 55,7 % 11,5 % 9,8 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 16,7 % 55,6 % 22,2 % 5,6 % - 

Yrkeslärare 90 hp 16,7 % 43,3 % 33,3 % 6,7 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 16,7 % 50,0 % 26,7 % 3,3 % 3,3 % 

Grundlärare 240 hp 16,2 % 64,9 % 13,5 % 5,4 % - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 16,2 % 56,8 % 21,6 % 5,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 9,6 % 44,2 % 30,8 % 11,5 % 3,8 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,7 % 61,5 % 23,1 % 7,7 % - 
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12 d). Jag får snabb respons av lärarna 

 

Snabb respons från lärare 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis  

Varken 

eller  

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  55,6 % 33,3 % 5,6 % 5,6 % - 

Grundlärare 240 hp 50,0 % 41,7 % 8,3 % - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 48,3 % 34,5 % 10,3 % 6,9 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 44,4 % 38,9 % 16,7 % - - 

Ämneslärare 270-330 hp 43,3 % 46,7 % 3,3 % 6,7 % - 

Fristående kurser 39,5 % 37,0 % 13,6 % 8,6 % 1,2 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 38,5 % 15,4 % 15,4 % 30,8 % - 

Receptarie 180 hp 36,0 % 36,0 % 12,0 % 12,0 % 4,0 % 

Annat 35,3 % 45,1 % 5,9 % 9,8 % 3,9 % 

Genomsnitt utbildning 30,8 % 45,0 % 11,7 % 9,5 % 3,1 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 24,3 % 51,4 % 13,5 % 8,1 % 2,7 % 

Yrkeslärare 90 hp 23,3 % 46,7 % 16,7 % 10,0 % 3,3 % 

Förskollärare 210 hp 22,6 % 46,8 % 12,9 % 12,9 % 4,8 % 

Speciallärare 90 hp 21,2 % 66,7 % 9,1 % 3,0 % - 

Samh Riskhantering120 hp 20,0 % 40,0 % 20,0 % 13,3 % 6,7 % 

Lärare (förskola) 210 hp 15,8 % 68,4 % 5,3 % 10,5 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 13,3 % 46,7 % 20,0 % 20,0 % - 

Tandhygienist 180 hp 9,4 % 49,1 % 17,0 % 13,2 % 11,3 % 
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12 e).  Studievägledningen fungerar väl? 

 

Välfungerande studievägledning 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Biologiprogrammet 180 hp 71,4 % - 14,3 % 14,3 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 48,3 % 17,2 % 27,6 % 3,4 % 3,4 % 

Receptarie 180 hp 46,2 % 23,1 % 23,1 % 7,7 % - 

Grundlärare 240 hp 41,7 % 27,8 % 30,6 % - - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 38,5 % 38,5 % 7,7 % 15,4 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 33,3 % 27,8 % 22,2 % 16,7 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 30,0 % 33,3 % 30,0 % 6,7 % - 

Genomsnitt utbildning 29,0 % 27,3 % 33,3 % 5,7 % 4,8 % 

Annat 28,9 % 33,3 % 33,3 % 2,2 % 2,2 % 

Fristående kurser 28,8 % 15,0 % 45,0 % 5,0 % 6,3 % 

Lärare (förskola) 210 hp 27,8 % 38,9 % 22,2 % 5,6 % 5,6 % 

Förskollärare 210 hp 23,7 % 37,3 % 28,8 % 3,4 % 6,8 % 

Projektledning 60 hp  23,5 % 17,6 % 41,2 % 5,9 % 11,8 % 

Tandhygienist 180 hp 22,6 % 37,7 % 28,3 % 9,4 % 1,9 % 

Samh Riskhantering120 hp 20,0 % 33,3 % 33,3 % - 13,3 % 

Yrkeslärare 90 hp 16,7 % 33,3 % 26,7 % 13,3 % 10,0 % 

Speciallärare 90 hp 12,5 % 15,6 % 65,6 % - 6,3 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 8,8 % 32,4 % 47,1 % 2,9 % 8,8 % 
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12 f). Administrativ personal är tillmötesgående? 

 

Tillmötesgående administrativ 

personal 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  94,4 % - - 5,6 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 86,2 % 10,3 % 3,4 % - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 64,7 % 17,6 % 11,8 % 5,9 % - 

Receptarie 180 hp 64,0 % 16,0 % 12,0 % 4,0 % 4,0 % 

Biologiprogrammet 180 hp 60,0 % 20,0 % 20,0 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 57,9 % 31,6 % - 5,3 % 5,3 % 

Grundlärare 240 hp 56,8 % 21,6 % 18,9 % - 2,7 % 

Annat 56,3 % 27,1 % 14,6 % 2,1 % - 

Genomsnitt utbildning 50,9 % 27,9 % 15,9 % 2,6 % 2,8 % 

Speciallärare 90 hp 50,0 % 34,4 % 12,5 % - 3,1 % 

Samh Riskhantering120 hp 46,7 % 33,3 % 6,7 % - 13,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 46,7 % 26,7 % 20,0 % 3,3 % 3,3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 46,2 % 46,2 % 7,7 % - - 

Fristående kurser 45,1 % 25,6 % 25,6 % 1,2 % 2,4 % 

Tandhygienist 180 hp 44,2 % 32,7 % 11,5 % 9,6 % 1,9 % 

Förskollärare 210 hp 34,4 % 36,1 % 18,0 % 3,3 % 8,2 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 31,4 % 37,1 % 28,6 % 2,9 % - 

Yrkeslärare 90 hp 30,0 % 46,7 % 20,0 % - 3,3 % 
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12 g). Support och tekniskt stöd fungerar bra? 

 

Välfungerande support 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Biologiprogrammet 180 hp 53,3 % 33,3 % 13,3 % - - 

Grundlärare 240 hp 48,6 % 29,7 % 18,9 % - 2,7 % 

Lärare (förskola) 210 hp 47,4 % 36,8 % 10,5 % 5,3 % - 

Samh Riskhantering120 hp 46,7 % - 40,0 % 6,7 % 6,7 % 

Förskollärare 210 hp 44,3 % 37,7 % 11,5 % 1,6 % 4,9 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 41,4 % 20,7 % 31,0 % - 6,9 % 

Projektledning 60 hp  38,9 % 27,8 % 27,8 % 5,6 % - 

Receptarie 180 hp 38,5 % 26,9 % 30,8 % 3,8 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 38,5 % 46,2 % 15,4 % - - 

Annat 38,3 % 34,0 % 23,4 % 2,1 % 2,1 % 

Genomsnitt utbildning 35,8 % 30,9 % 26,9 % 3,1 % 3,3 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 33,3 % 22,2 % 38,9 % 5,6 % - 

Fristående kurser 30,9 % 27,2 % 35,8 % 2,5 % 3,7 % 

Tandhygienist 180 hp 27,5 % 31,4 % 35,3 % 2,0 % 3,9 % 

Speciallärare 90 hp 27,3 % 36,4 % 33,3 % - 3,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 25,0 % 38,9 % 27,8 % 5,6 % 2,8 % 

Ämneslärare 270-330 hp 23,3 % 33,3 % 30,0 % 10,0 % 3,3 % 

Yrkeslärare 90 hp 20,0 % 33,3 % 30,0 % 6,7 % 10,0 % 
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13. Vad tycker du om studietempot på Karlstads universitet? 

 

Studietempot 

Mycket 

för högt 

Något 

för högt 
Lagom 

Något 

för lågt 

Mycket 

för lågt 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 21,6 % 29,7 % 48,6 % - - 

Speciallärare 90 hp 15,2 % 33,3 % 51,5 % - - 

Receptarie 180 hp 7,7 % 34,6 % 53,8 % 3,8 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,7 % 7,7 % 69,2 % 15,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 7,5 % 54,7 % 37,7 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 6,7 % 20,0 % 73,3 % - - 

Samh Riskhantering120 hp 6,7 % 26,7 % 46,7 % 13,3% 6,7 % 

Genomsnitt utbildning 5,1 % 29,3 % 61,1 % 3,9 % 0,5 % 

Fristående kurser 3,7 % 20,7 % 69,5 % 3,7 % 2,4 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 3,4 % 24,1 % 69,0 % 3,4 % - 

Annat 2,0 % 25,5 % 68,6 % 3,9 % - 

Förskollärare 210 hp 1,6 % 24,2 % 69,4 % 4,8 % - 

Lärare (förskola) 210 hp - 26,3 % 68,4 % 5,3 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp - 11,1 % 83,3 % 5,6 % - 

Yrkeslärare 90 hp - 33,3 % 63,3 % 3,3 % - 

Projektledning 60 hp  - 16,7 % 66,7 % 16,7 % - 

Grundlärare 240 hp - 40,5 % 51,4 % 8,1 % - 

Ämneslärare 270-330 hp - 30,0 % 70,0 % - - 
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14. Upplever du stress i dina studier på universitetet? 

 

Stress 

Besvärand

e stress 

ganska ofta 

Ibland för 

stressigt  

I allmänhet 

inte 

stressigt 

Definitivt 

inte 

stressad 

Tandhygienist 180 hp 40,4 % 57,7 % 1,9 % - 

Samh Riskhantering120 hp 33,3 % 33,3 % 26,7 % 6,7 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 29,7 % 48,6 % 21,6 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 26,7 % 53,3 % 20,0 % - 

Receptarie 180 hp 23,1 % 53,8 % 23,1 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 20,7 % 58,6 % 20,7 % - 

Speciallärare 90 hp 17,6 % 67,6 % 11,8 % 2,9 % 

Genomsnitt utbildning 16,8 % 56,5 % 23,5 % 3,1 % 

Yrkeslärare 90 hp 16,7 % 66,7 % 13,3 % 3,3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 15,4 % 53,8 % 30,8 % - 

Grundlärare 240 hp 13,5 % 64,9 % 21,6 % - 

Förskollärare 210 hp 11,3 % 50,0 % 30,6 % 8,1 % 

Projektledning 60 hp  11,1 % 44,4 % 33,3 % 11,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp 10,5 % 63,2 % 26,3 % - 

Fristående kurser 10,0 % 51,3 % 31,3 % 7,5 % 

Ämneslärare 270-330 hp 6,7 % 56,7 % 36,7 % - 

Annat 5,9 % 60,8 % 29,4 % 3,9 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 5,6 % 66,7 % 27,8 % - 
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Vi vill veta hur väl förberedd och informerad du anser att du är för att genomföra 

distansstudierna. Fråga 15 a-c). 

 

15 a). Jag har fått all den information jag behöver för att genomföra studierna på ett bra sätt? 

 

Har fått all information jag 

behöver 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  61,1 % 33,3 % 5,6 % - - 

Speciallärare 90 hp 58,8 % 32,4 % 5,9 % 2,9 % - 

Fristående kurser 53,0 % 41,0 % 3,6 % 1,2 % 1,2 % 

Lärare (förskola) 210 hp 52,6 % 47,4 % - - - 

Annat 47,1 % 47,1 % 5,9 % - - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 46,2 % 53,8 % - - - 

Grundlärare 240 hp 45,9 % 51,4 % - 2,7 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 44,4 % 38,9 % 11,1 % 5,6 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 43,3 % 43,3 % 3,3 % 6,7 % 3,3 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 41,4 % 48,3 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 

Genomsnitt utbildning 39,4 % 46,1 % 6,3 % 6,1 % 2,0 % 

Förskollärare 210 hp 33,9 % 48,4 % 3,2 % 11,3 % 3,2 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 66,7 % - - - 

Receptarie 180 hp 30,8 % 57,7 % 3,8 % 7,7 % - 

Yrkeslärare 90 hp 26,7 % 43,3 % 16,7 % 13,3 % - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 19,4 % 55,6 % 11,1 % 8,3 % 5,6 % 

Tandhygienist 180 hp 18,9 % 41,5 % 13,2 % 20,8 % 5,7 % 

Samh Riskhantering120 hp 13,3 % 46,7 % 26,7 % 6,7 % 6,7 % 
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15 b). Studiehandledningen/kursguiden är ett dokument som jag har stor användning av? 

 

Bra studiehandledning 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Speciallärare 90 hp 79,4 % 11,8 % 8,8 % - - 

Projektledning 60 hp  70,6 % 11,8 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 

Tandhygienist 180 hp 56,6 % 22,6 % 17,0 % 3,8 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 55,6 % 27,8 % 11,1 % 5,6 % - 

Fristående kurser 51,9 % 27,2 % 8,6 % 9,9 % 2,5 % 

Annat 50,0 % 38,0 % 12,0 % - - 

Grundlärare 240 hp 47,1 % 32,4 % 11,8 % 8,8 % - 

Genomsnitt utbildning 45,5 % 30,7 % 15,6 % 5,2 % 3,0 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 44,8 % 27,6 % 13,8 % 3,4 % 10,3 % 

Lärare (förskola) 210 hp 44,4 % 27,8 % 22,2 % - 5,6 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 43,2 % 32,4 % 10,8 % 5,4 % 8,1 % 

Samh Riskhantering120 hp 40,0 % 46,7 % 6,7 % 6,7 % - 

Yrkeslärare 90 hp 36,7 % 40,0 % 20,0 % 3,3 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 33,3 % 20,0 % 36,7 % 10,0 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 30,8 % 46,2 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 

Förskollärare 210 hp 30,0 % 43,3 % 18,3 % 3,3 % 5,0 % 

Receptarie 180 hp 26,9 % 34,6 % 38,5 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 14,3 % 35,7 % 28,6 % 7,1 % 14,3 % 
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15 c). Mina förkunskaper om datorer och teknik är tillräckliga för att genomföra 

utbildningen? 

 

Tillräckliga IT kunskaper 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis  

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Lärare (förskola) 210 hp 94,4 % 5,6 % - - - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 88,9 % 5,6 % 5,6 % - - 

Receptarie 180 hp 84,6 % 7,7 % 3,8 % 3,8 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 84,6 % 15,4 % - - - 

Ämneslärare 270-330 hp 83,3 % 16,7 % - - - 

Annat 82,4 % 17,6 % - - - 

Samh Riskhantering120 hp 80,0 % 20,0 % - - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 79,3 % 13,8 % 3,4 % 3,4 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 78,6 % 14,3 % 7,1 % - - 

Projektledning 60 hp  77,8 % 16,7 % 5,6 % - - 

Fristående kurser 76,8 % 20,7 % 1,2 % 1,2 % - 

Genomsnitt utbildning 76,5 % 19,4 % 2,6 % 1,4 % 0,2 % 

Tandhygienist 180 hp 75,5 % 24,5 % - - - 

Speciallärare 90 hp 73,5 % 23,5 % 2,9 % - - 

Grundlärare 240 hp 69,4 % 27,8 % - 2,8 % - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 69,4 % 27,8 % 2,8 % - - 

Förskollärare 210 hp 66,1 % 24,2 % 6,5 % 3,2 % - 

Yrkeslärare 90 hp 60,0 % 23,3 % 6,7 % 6,7 % 3,3 % 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du uppnått en breddad allmänbildning? 

 

Breddad allmänbildning 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Fristående kurser 47,6 % 31,7 % 15,9 % 3,7 % 1,2 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 44,4 % 22,2 % 27,8 % 5,6 % - 

Projektledning 60 hp  44,4 % 38,9 % 16,7 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 42,1 % 42,1 % 15,8 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 40,0 % 40,0 % 13,3 % 6,7 % - 

Förskollärare 210 hp 36,1 % 45,9 % 6,6 % 6,6 % 4,9 % 

Receptarie 180 hp 34,6 % 26,9 % 38,5 % - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 34,5 % 48,3 % 13,8 % - 3,4 % 

Speciallärare 90 hp 32,4 % 41,2 % 26,5 % - - 

Genomsnitt utbildning 30,9 % 40,0 % 23,7 % 4,0 % 1,4 % 

Samh Riskhantering120 hp 26,7 % 53,3 % 20,0 %  - - 

Grundlärare 240 hp 24,3 % 37,8 % 37,8 % -  - 

Yrkeslärare 90 hp 23,3 % 53,3 % 20,0 % 3,3 % - 

Annat 19,6 % 41,2 % 27,5 % 9,8 % 2,0 % 

Ämneslärare 270-330 hp 16,7 % 43,3 % 36,7 % 3,3 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 16,7 % 41,7 % 41,7 % - - 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 16,2 % 40,5 % 40,5 % 2,7 % - 

Tandhygienist 180 hp 13,7 % 43,1 % 31,4 % 9,8 % 2,0 % 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter? 

 

Yrkesrelaterade kunskaper 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Speciallärare 90 hp 64,7 % 29,4 % 2,9 % - 2,9 % 

Förskollärare 210 hp 57,4 % 34,4 % 4,9 % 1,6 % 1,6 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 55,6 % 11,1 % 22,2 % 11,1 % - 

Lärare (förskola) 210 hp 52,6 % 47,4 % -  - - 

Receptarie 180 hp 46,2 % 23,1 % 26,9 % 3,8 % - 

Fristående kurser 41,5 % 32,9 % 15,9 % 6,1 % 3,7 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 41,4 % 41,4 % 13,8 % 3,4 % - 

Projektledning 60 hp  38,9 % 38,9 % 16,7 % 5,6 % - 

Genomsnitt utbildning 37,5 % 38,9 % 17,9 % 3,8 % 1,9 % 

Tandhygienist 180 hp 30,2 % 41,5 % 24,5 % 1,9 % 1,9 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 29,7 % 37,8 % 27,0 % 5,4 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 26,7 % 63,3 % 10,0 % - - 

Annat 24,5 % 44,9 % 22,4 % 4,1 % 4,1 % 

Grundlärare 240 hp 24,3 % 45,9 % 29,7 % - - 

Biologiprogrammet 180 hp 20,0 % 33,3 % 20,0 % 20,0 % 6,7 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 16,7 % 66,7 % 16,7 % - - 

Yrkeslärare 90 hp 13,3 % 63,3 % 16,7 % - 6,7 % 

Samh Riskhantering120 hp 6,7 % 26,7 % 46,7 % 20,0 % - 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du stimuleras att ta del av aktuell forskning? 

 

Aktuell forskning 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Speciallärare 90 hp 73,5 % 23,5 % 2,9 % - - 

Förskollärare 210 hp 42,6 % 31,1 % 21,3 % 1,6 % 3,3 % 

Lärare (förskola) 210 hp 42,1 % 31,6 % 21,1 % 5,3 % - 

Receptarie 180 hp 34,6 % 30,8 % 23,1 % 11,5 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 27,8 % 33,3 % 16,7 % 11,1 % 11,1 % 

Projektledning 60 hp  27,8 % 22,2 % 16,7 % 22,2 % 11,1 % 

Fristående kurser 27,5 % 30,0 % 32,5 % 7,5 % 2,5 % 

Genomsnitt utbildning 26,9 % 35,7 % 25,5 % 7,1 % 4,8 % 

Biologiprogrammet 180 hp 26,7 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 20,0 % 

Annat 22,0 % 26,0 % 44,0 % 2,0 % 6,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 21,6 % 51,4 % 21,6 %  - 5,4 % 

Tandhygienist 180 hp 17,0 % 47,2 % 28,3 % 5,7 % 1,9 % 

Yrkeslärare 90 hp 16,7 % 40,0 % 30,0 % 3,3 % 10,0 % 

Grundlärare 240 hp 13,5 % 43,2 % 35,1 % 8,1 % - 

Samh Riskhantering120 hp 13,3 % 46,7 % 33,3 % 6,7 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 10,0 % 50,0 % 23,3 % 13,3 % 3,3 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 3,6 % 28,6 % 25,0 % 21,4 % 21,4 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp - 58,3 % 16,7 % 16,7 % 8,3 % 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt? 

 

Tänka kritiskt och analytiskt 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Lärare (förskola) 210 hp 52,6 % 21,1 % 26,3 % - - 

Speciallärare 90 hp 48,5 % 33,3 % 12,1 % 3,0 % 3,0 % 

Förskollärare 210 hp 42,6 % 37,7 % 14,8 % 3,3 % 1,6 % 

Fristående kurser 35,4 % 25,6 % 24,4 % 7,3 % 7,3 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 33,3 % 20,0 % - 13,3 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 31,0 % 27,6 % 31,0 % 6,9 % 3,4 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 29,7 % 43,2 % 24,3 % 2,7 % - 

Genomsnitt utbildning 28,7 % 37,0 % 25,6 % 5,5 % 3,1 % 

Receptarie 180 hp 26,9 % 23,1 % 34,6 % 15,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 22,6 % 43,4 % 32,1 % 1,9 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 22,2 % 27,8 % 33,3 % 5,6 % 11,1% 

Projektledning 60 hp  22,2 % 27,8 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 

Yrkeslärare 90 hp 20,0 % 63,3 % 6,7 % 6,7 % 3,3 % 

Grundlärare 240 hp 16,2 % 45,9 % 32,4 % 2,7 % 2,7 % 

Ämneslärare 270-330 hp 13,8 % 44,8 % 37,9 % 3,4 % - 

Samh Riskhantering120 hp 13,3 % 33,3 % 46,7 % - 6,7 % 

Annat 12,0 % 44,0 % 32,0 % 10,0 % 2,0 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 8,3 % 58,3 % 33,3 % -  - 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du lärt dig samarbeta med andra? 

 

Samarbeta med andra 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Förskollärare 210 hp 45,9 % 34,4 % 14,8 % 4,9 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 26,7 % 26,7 % 6,7 % 6,7 % 

Tandhygienist 180 hp 32,1 % 37,7 % 24,5 % 1,9 % 3,8 % 

Lärare (förskola) 210 hp 31,6 % 36,8 % 26,3 % 5,3 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 31,0 % 48,3 % 13,8 % 6,9 % - 

Projektledning 60 hp  27,8 % 33,3 % 27,8 % 5,6 % 5,6 % 

Grundlärare 240 hp 27,0 % 24,3 % 37,8 % 5,4 % 5,4 % 

Genomsnitt utbildning 24,5 % 34,6 % 26,6 % 8,2 % 6,0 % 

Speciallärare 90 hp 23,5 % 35,3 % 26,5 % 11,8 % 2,9 % 

Receptarie 180 hp 23,1 % 26,9 % 19,2 % 23,1 % 7,7 % 

Fristående kurser 22,0 % 30,5 % 23,2 % 9,8 % 14,6 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 18,9 % 29,7 % 40,5 % 8,1 % 2,7 % 

Annat 18,0 % 30,0 % 38,0 % 8,0 % 6,0 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 16,7 % 38,9 % 16,7 % 11,1 % 16,7 % 

Yrkeslärare 90 hp 16,7 % 53,3 % 16,7 % 6,7 % 6,7 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 16,7 % 58,3 % 16,7 % - 8,3 % 

Samh Riskhantering120 hp 6,7 % 26,7 % 40,0 % 20,0 % 6,7 % 

Ämneslärare 270-330 hp 3,3 % 33,3 % 40,0 % 13,0 % 10,0 % 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du lärt dig skriva klart och begripligt? 

 

Skriva klart och begripligt 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Förskollärare 210 hp 39,3 % 27,9 % 18,0 % 8,2 % 6,6 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 31,0 % 34,5 % 13,8 % 13,8 % 6,9 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 27,8 % 22,2 % 16,7 % 5,6 % 27,8 % 

Speciallärare 90 hp 24,2 % 36,4 % 18,2 % 15,2 % 6,1 % 

Fristående kurser 22,0 % 32,9 % 25,6 % 6,1 % 13,4 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 21,6 % 43,2 % 24,3 % 5,4 % 5,4 % 

Lärare (förskola) 210 hp 21,1 % 47,4 % 26,3 % 5,3 % - 

Genomsnitt utbildning 20,2 % 36,7 % 25,0 % 10,2 % 7,9 % 

Yrkeslärare 90 hp 20,0 % 50,0 % 16,7 % 10,0 % 3,3 % 

Tandhygienist 180 hp 17,0 % 35,8 % 35,8 % 5,7 % 5,7 % 

Receptarie 180 hp 15,4 % 38,5 % 23,1 % 19,2 % 3,8 % 

Biologiprogrammet 180 hp 14,3 % 14,3 % 35,7 % 14,3 % 21,4 % 

Grundlärare 240 hp 13,9 % 44,4 % 30,6 % 8,3 % 2,8 % 

Projektledning 60 hp  11,1 % 27,8 % 33,3 % 27,8 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 10,0 % 40,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 8,3 % 50,0 % 16,7 % 16,7 % 8,3 % 

Annat 8,0 % 40,0 % 38,0 % 4,0 % 10,0 % 

Samh Riskhantering120 hp - 20,0 % 46,7 % 20,0 % 13,3 % 
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16. I vilken uträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

att du lärt dig tala klart och begripligt? 

 

Tala klart och begripligt 

Mycket 

hög grad  

Hög 

grad 
Delvis 

Liten 

grad 

Mycket 

liten 

grad 

Förskollärare 210 hp 24,6 % 26,2 % 31,1 % 8,2 % 9,8 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 22,2 % 5,6 % 33,3 % 5,6 % 33,3 % 

Speciallärare 90 hp 20,6 % 23,5 % 26,5 % 23,5 % 5,9 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 16,2 % 21,6 % 37,8 % 8,1 % 16,2 % 

Receptarie 180 hp 16,0 % 20,0 % 32,0 % 20,0 % 12,0 % 

Lärare (förskola) 210 hp 15,8 % 36,8 % 26,3 % 10,5 % 10,5 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 13,8 % 44,8 % 17,2 % 17,2 % 6,9 % 

Genomsnitt utbildning 13,1 % 29,0 % 31,6 % 13,1 % 13,3 % 

Fristående kurser 12,2 % 25,6 % 23,2 % 13,4 % 25,6 % 

Grundlärare 240 hp 11,1 % 33,3 % 36,1 % 13,9 % 5,6 % 

Yrkeslärare 90 hp 10,0 % 46,7 % 23,3 % 13,3 % 6,7 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 8,3 % 58,3 % 16,7 % - 16,7 % 

Biologiprogrammet 180 hp 7,1 % 7,1 % 42,9 % 14,3 % 28,6 % 

Samh Riskhantering120 hp 6,7 % 6,7 % 53,3 % 20,0 % 13,3 % 

Ämneslärare 270-330 hp 6,7 % 23,3 % 36,7 % 16,7 % 16,7 % 

Tandhygienist 180 hp 5,7 % 35,8 % 45,3 % 7,5 % 5,7 % 

Projektledning 60 hp  5,6 % 16,7 % 33,3 % 38,9 % 5,6 % 

Annat 4,0 % 32,0 % 38,0 % 10,0 % 16,0 % 
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17. Din ålder? 

 

Ålder 

Upp till 

24 år 
25-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år 

Tandhygienist 180 hp 45,3 % 35,8 % 13,2 % 5,7 % - 

Grundlärare 240 hp 35,1 % 18,9 % 27,0 % 18,9 % - 

Biologiprogrammet 180 hp 26,7 % 60,0 % 6,7 % 6,7 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 26,7 % 20,0 % 26,7 % 20,0 % 6,7 % 

Förskollärare 210 hp 23,0 % 16,4 % 41,0 % 16,4 % 3,3 % 

Annat 21,6 % 3,9 % 17,6 % 33,3 % 23,5 % 

Fristående kurser 19,3 % 14,5 % 20,5 % 32,5 % 13,3 % 

Receptarie 180 hp 19,2 % 26,9 % 34,6 % 15,4 % 3,8 % 

Genomsnitt utbildning 17,4 % 20,0 % 29,2 % 24,9 % 8,5 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 15,4 % 30,8 % 38,5 % 15,4 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 10,3 % 31,0 % 37,9 % 20,7 % - 

Projektledning 60 hp  5,6 % 11,1 % 33,3 % 38,9 % 11,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp - 31,6 % 31,6 % 36,8 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp - 22,2 % 38,9 % 27,8 % 11,1 % 

Yrkeslärare 90 hp - 10,0 % 43,3 % 36,7 % 10,0 % 

Samh Riskhantering120 hp - 20,0 % 40,0 % 13,3 % 26,7 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp - 29,7 % 43,2 % 21,6 % 5,4 % 

Speciallärare 90 hp - 2,9 % 14,7 % 58,8 % 23,5 % 
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18. Kön? 

 

Kön Man Kvinna 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 62,1 % 37,9 % 

Yrkeslärare 90 hp 53,3 % 46,7 % 

Projektledning 60 hp  44,4 % 55,6 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 66,7 % 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 33,3 % 66,7 % 

Ämneslärare 270-330 hp 30,0 % 70,0 % 

Annat 25,5 % 74,5 % 

Samh Riskhantering120 hp 20,0 % 80,0 % 

Genomsnitt utbildning 19,6 % 80,4 % 

Fristående kurser 15,7 % 84,3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 15,4 % 84,6 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 13,5 % 86,5 % 

Förskollärare 210 hp 8,2 % 91,8 % 

Receptarie 180 hp 7,7 % 92,3 % 

Speciallärare 90 hp 5,9 % 94,1 % 

Grundlärare 240 hp 5,4 % 94,6 % 

Tandhygienist 180 hp 1,9 % 98,1 % 

Lärare (förskola) 210 hp - 100,0 % 
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19 a). Kvaliteten på utbildningen är hög? 

 

Kvaliteten på utbildningen är 

hög 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Speciallärare 90 hp 73,5 % 20,6 % 5,9 % - - 

Projektledning 60 hp  72,2 % 16,7 % - 11,1 % - 

Fristående kurser 59,8 % 31,7 % 4,9 % 2,4 % 1,2 % 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 55,2 % 31,0 % 6,9 % 3,4 % 3,4 % 

Grundlärare 240 hp 54,1 % 43,2 % - 2,7 % - 

Annat 54,0 % 32,0 % 10,0 % 2,0 % 2,0 % 

Receptarie 180 hp 50,0 % 46,2 % - 3,8 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 50,0 % 33,3 % 11,1 % 5,6 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 50,0 % 40,0 % 6,7 % - 3,3 % 

Lärare (förskola) 210 hp 47,4 % 47,4 % 5,3 % - - 

Genomsnitt utbildning 46,9 % 38,9 % 7,0 % 5,1 % 2,1 % 

Biologiprogrammet 180 hp 46,7 % 40,0 % 6,7 % 6,7 % - 

Förskollärare 210 hp 44,3 % 45,9 % 6,6 % 1,6 % 1,6 % 

Yrkeslärare 90 hp 40,0 % 46,7 % 13,3 % - - 

Samh Riskhantering120 hp 26,7 % 40,0 % 6,7 % 13,3 % 13,3 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 24,3 % 48,6 % 10,8 % 16,2 % - 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 23,1 % 61,5 % - 15,4 % - 

Tandhygienist 180 hp 11,3 % 50,9 % 13,2 % 17,0 % 7,5 % 
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19 a). Kvaliteten på utbildningen är hög, medelvärdet. 

 

Kvaliteten på utbildningen är hög Medelvärdet Standardavvikelse 

Speciallärare 90 hp 8,06 1,5 

Lärare (förskola) 210 hp 7,84 1,6 

Ämneslärare 270-330 hp 7,63 1,9 

Fristående kurser 7,57 1,8 

Yrkeslärare 90 hp 7,50 1,6 

Annat 7,48 1,9 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 7,45 2,1 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 7,33 2,4 

Grundlärare 240 hp 7,33 1,6 

Biologiprogrammet 180 hp 7,27 2,3 

Genomsnitt utbildning 7,27 1,9 

Förskollärare 210 hp 7,24 1,8 

Projektledning 60 hp  7,22 2,6 

Samh Riskhantering120 hp 7,20 2,7 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,15 2,1 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 6,76 1,9 

Receptarie 180 hp 6,75 2,0 

Tandhygienist 180 hp 6,13 2,2 
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19 b). Kursvärderingarna fungerar väl? 

 

Välfungerande 

kursutvärderingar 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 47,1 % 17,6 % 35,3 % - - 

Projektledning 60 hp  44,4 % 44,4 % 11,1 % - - 

Receptarie 180 hp 42,3 % 34,6 % 11,5 % 7,7 % 3,8 % 

Grundlärare 240 hp 41,7 % 50,0 % 8,3 % - - 

Fristående kurser 40,0 % 32,5 % 18,8 % 5,0 % 3,8 % 

Speciallärare 90 hp 39,4 % 27,3 % 33,3 % - - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 37,9 % 31,0 % 17,2 % 6,9 % 6,9 % 

Förskollärare 210 hp 34,4 % 42,6 % 18,0 % 1,6 % 3,3 % 

Biologiprogrammet 180 hp 33,3 % 40,0 % 20,0 % 6,7 % - 

Annat 33,3 % 29,2 % 29,2 % 4,2 % 4,2 % 

Genomsnitt utbildning 31,6 % 38,2 % 21,8 % 4,5 % 3,8 % 

Yrkeslärare 90 hp 30,0 % 30,0 % 36,7 % 3,3 % - 

Ämneslärare 270-330 hp 20,7 % 58,6 % 17,2 % - 3,4 % 

Samh Riskhantering120 hp 20,0 % 26,7 % 26,7 % 6,7 % 20,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 17,1 % 31,4 % 31,4 % 14,3 % 5,7 % 

Lärare (förskola) 210 hp 15,8 % 78,9 % 5,3 % - - 

Tandhygienist 180 hp 15,4 % 36,5 % 28,8 % 9,6 % 9,6 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 7,7 % 53,8 % 23,1 % 15,4 % - 
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19 c). Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet? 

 

Rekommendera andra KAU 

Instäm-

mer helt 

Instäm-

mer 

delvis  

Varken 

eller 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

från 

Projektledning 60 hp  83,3 % 5,6 % - 11,1 % - 

IT, projektled och affärssystem 180 hp 82,1 % 10,7 % 3,6 % 3,6 %  - 

Biologiprogrammet 180 hp 80,0 % 13,3 % - 6,7 %  - 

Speciallärare 90 hp 78,8 % 12,1 % 9,1 % -  - 

Grundlärare 240 hp 78,4 % 18,9 % 2,7 % - - 

Lärare (förskola) 210 hp 73,7 % 21,1 % 5,3 % - - 

Annat 70,6 % 13,7 % 9,8 % 3,9 % 2,0 % 

Yrkeslärare 90 hp 70,0 % 23,3 % 3,3 % 3,3 % - 

Fristående kurser 69,5 % 20,7 % 7,3 % 2,4 % - 

Kompl pedagogisk utbildning 90 hp 66,7 % 16,7 % 16,7 % - - 

Förskollärare 210 hp 63,9 % 24,6 % 6,6 % 3,3 % 1,6 % 

Genomsnitt utbildning 62,8 % 21,3 % 8,4 % 4,3 % 3,3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 210 hp 61,5 % 30,8 % 7,7 % - - 

Ämneslärare 270-330 hp 60,0 % 23,3 % 13,3 % - 3,3 % 

Receptarie 180 hp 57,7 % 26,9 % 11,5 % - 3,8 % 

Samh Riskhantering120 hp 53,3 % 26,7 % - 6,7 % 13,3 % 

Tandhygienist 180 hp 26,4 % 28,3 % 17,0 % 11,3 % 17,0 % 

Specialistsjuksköterska 60-75 hp 21,6 % 35,1 % 16,2 % 16,2 % 10,8 % 
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20. Hur nöjd är du just nu? 
Sätta ett betyg mellan 1-10 på känslan just idag, där 1 är minst och 10 mest nöjd, hur nöjd är du med dina studier? 

 

Hur nöjd just nu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kompl pedagogisk 

utbildning 90 hp 
6 % - 6 % 6 % - 6 % 17 % 22 % 28 % 11 % 

Ämneslärare 270-330 hp 3 % - - 3 % 7 % - 27 % 30 % 13 % 17 % 

Annat 2 % 2 % 2 % 4 % - 6 % 22 % 38 % 14 % 10 % 

Tandhygienist 180 hp 2 % 7 % 6 % 11 % 7 % 17 % 20 % 17 % 7 % 6 % 

Fristående kurser 1 % - 1 % 5 % 6 % 10 % 15 % 33 % 18 % 12 % 

Genomsnitt  
1 % 2 % 3 % 5 % 5 % 8 % 

20 

% 

30 

% 
15 % 11 % 

IT, projektled och 

affärssystem 180 hp 
-  - 10 % 3 % 7 % - 14 % 28 % 31 % 7 % 

Biologiprogrammet  

180 hp 
- 7 % 7 % - 7 % 7 % 7 % 40 % 13 % 13 % 

Receptarie 180 hp - 4 % 4 % 13 % - 13 % 25 % 25 % 13 % 4 % 

Lärare (förskola) 210 hp - - - 5 % 5 % - 32 % 21 % 21 % 16 % 

Yrkeslärare 90 hp - - - 7 % 3 % 13 % 27 % 23 % 13 % 13 % 

Projektledning 60 hp - 11 % - 11 % - 6 % 6 % 33 % 17 % 17 % 

Samh Riskhantering  

120 hp 
- 13 % - 7 % - 7 % 13 % 27 % 13 % 20 % 

Förskollärare 210 hp - - 7 % 2 % 8 % 10 % 27 % 27 % 5 % 15 % 

Grundlärare 240 hp - 3 %  3 % - 6 % 11 % 17 % 44 % 14 % 3 % 

Lärare (tidiga år/fritid) 

210 hp 
- - 8 % - 15 % 8 % 31 % 8 % 15 % 15 % 

Specialistsjuksköterska 

60-75 hp 
- 3 % 5 % 11 % 3 % 8 % 30 % 32 % - 8 % 

Speciallärare 90 hp - - - 3 % 6 % 6 % 6 % 38 % 29 % 12 % 
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Bilaga 2. Enkät – Studentbarometern distans 2012 
 

Vi genomför varje höst en undersökning bland våra studenter som läser på distans. Frågorna 
handlar om hur du som student upplever dina studier. Det är viktigt för vårt 
utvecklingsarbete om du hjälper oss med att svara. Enkäten tar ca 5-10 min att besvara. 

Vill du delta i utlottningen av 10 presentkort á 500: - så lämna namn och adress sist i 
enkäten. Vinner du skickar vi det till dig. Namnen kommer inte att användas i bearbetningen 
av enkäten. Allt redovisas anonymt. 

Tack för dina synpunkter 

Lena E Johansson utbildningssamordnare & Lars Haglund bitr. professor 

054-700 10 00, 2326 eller 070-383 2326 

1. När började du studera här på Karlstads universitet? 

o 2012 
o 2011 
o 2010 
o 2009 eller tidigare 

2. Vilket program/kurs läser du på distans (grundutbildning eller påbyggnadsutbildning)? 

o Tandhygienistprogrammet 180 hp 
o IT, projektledning och affärssystem 180 hp 
o Biologiprogrammet 180 hp 
o Biovetenskapligt program, receptarie 180 hp 
o Förskollärarprogrammet 210 hp 
o Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp 
o Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 240 hp 
o Ämneslärarprogrammet: åk 7-9 270 hp (ingångsämne sv, ma, en, sh, hi, bi) 
o Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan 300-330 hp (ingångsämne sv, ma, en, sh, 

sp, hi, bi) 
o Lärare med inriktning Naturkunskap i vardagen (förskola) 210 hp 
o Lärare med inriktning svenska/matematik i samspel (tidigare år) 210 hp 
o Lärare med inriktning Uteliv, hälsa och identitet (fritidshem) 210 hp 
o Lärare med inriktning svenska/engelska (senare år/gymnasiet) 270-330 hp 
o Specialistsjuksköterska - distriktsköterska 75 hp 
o Specialistsjuksköterska - operationssjukvård 60 hp 
o Specialistsjuksköterska - intensivvård 60 hp 
o Specialistsjuksköterska - ambulanssjukvård 60 hp 
o Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp 
o Yrkeslärarprogrammet 90 hp 
o Speciallärarprogrammet: Språk- läs- och skrivutveckling 90hp 
o Speciallärarprogrammet: Utvecklingsstörning 90 hp 
o Utbildningsledning och skolutveckling 60 hp 
o Projektledning 60 hp 
o Samhällelig riskhantering 120 hp 
o Fristående kurs 7,5 - 30 hp 
o Om annat, specificera 

3. Vilken studietakt har programmet? 

o Heltid (100 %) 
o Deltid (25 % 50 % eller 75 %) 
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4. Hur många fysiska träffar på campus Karlstad har ni denna termin? 

o Ja, 1-3 ggr/termin 
o Ja. fler än 3 träffar/termin 
o Nej, inga träffar 

Kommentar 

5. Hur ofta besöker du ett lokalt lärcentrum? 

o Varje vecka eller mer 
o Flera gånger per månad 
o Någon eller några gånger per termin 
o Aldrig 

6. Förvärvsarbetar du parallellt med studierna? (Om ja, försök ange arbetstiden genomsnitt 
per vecka) 

o Nej, förvärvsarbetar inte 
o 1-5 tim 
o 6-10 tim 
o 11-15 tim 
o 16-20 tim 
o 21-30 tim 
o 31-40 tim 
o 40 tim eller rmer 

7. Vi vill att du besvarar några frågor om studietid! Hur mycket tid ägnar du åt dina studier i 
dag? Gör en bedömning av hur just denna dag kommer att se ut! 

Använd gärna decimal ex 1,5 tim om du studerar 1½ tim, du kan ange upp till 10 
timmar/aktivitet. 

o Föreläsningar och seminarier 
o Tid för grupparbete 
o Tid för egen läsning 
o Övrig studietid 

8. Är denna dag en normal studiedag avseende studietid för dig? 

o Ja 
o Nej 

9. Denna dag skiljer sig från en normal studiedag. Jag har lagt ner mindre tid alt mer tid 
jämfört med en normal studiedag. Försök att ange hur mycket? 

Du kan ange från minus - 8 timmar till plus + 8 timmar, ange gärna decimal ex -1,5 tim. 

Ange hur många timmar (-8 – +8 tim) 

10. Hur mycket tid brukar du lägga på studierna ett normalt veckoslut? Total studietid en 
vanlig helg (lördag och söndag) brukar bli? 

Studietid lördag/söndag (Du kan markera mellan 0 tim – 30 tim) 

11. Examinationsformer: vilka olika former av examination har du deltagit i och hur har 
det fungerat?  

Instämmer helt, Instämmer delvis, Tar avstånd ifrån delvis, Tar avstånd ifrån helt, Ej deltagit 
i 
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Ta ställning till följande påstående  

o Salstentamen på Karlstads universitet fungerar bra 
o Tentamen på lärcentra fungerar bra 
o Skriftlig hemtentamen över nätet fungerar bra 
o Muntlig redovisning över nätet fungerar bra 

Kommentar 

12. Ta ställning till följande påstående om distansstudierna på Karlstads universitet. 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar avstånd från delvis Tar avstånd från helt 

o Lärarna är stödjande 
o Lärarna är kunniga 
o Lärarna har god IT-kompetens 
o Jag får snabb respons av lärarna 
o Studievägledningen fungerar väl 
o Administrativ personal är tillmötesgående 
o Support och tekniskt stöd fungerar bra 

Kommentar 

17. Din ålder 

o 24 
o 25-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50 - 

18. Kön 

o Man 
o Kvinna 

13. Vad tycker du om studietempot på Karlstads universitet? 

o Mycket för högt 
o Något för högt 
o Lagom 
o Något för lågt 
o Mycket för lågt 

14. Upplever du stress i dina studier på universitetet? 

o Ja, jag upplever en besvärande stress ganska ofta 
o Ja ibland kan det vara för stressigt 
o Nej, det är i allmänhet inte stressigt 
o Nej, jag är definitivt inte stressad 

15. Vi vill veta hur väl förberedd och informerad du anser att du är för att genomföra 
distansstudierna? 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar avstånd ifrån delvis Tar avstånd ifrån helt 

Ta ställning till följande påstående 

o Jag har fått all den information jag behöver för att genomföra studierna på ett bra sätt 
o Studiehandledningen/kursguiden är ett dokument som jag har stor användning av 
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o Mina förkunskaper om datorer och teknik är tillräckliga för att genomföra 
utbildningen 

Kommentar 

16. I vilken utsträckning har din utbildning här på universitetet bidragit till: 

Mycket hög grad Hög grad Delvis Liten grad Mycket liten grad  

o att du uppnått en breddad allmänbildning 
o att du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter 
o att du stimuleras att ta del av aktuell forskning 
o att du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt 
o att du lärt dig samarbeta med andra 
o att du lärt dig skriva klart och begripligt 
o att du lärt dig att tala klart och begripligt 

19. Ta ställning till följande påstående om distansstudierna på Karlstads universitet. 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar avstånd från delvis Tar avstånd från helt 

o Kvaliteten på utbildningen är hög 
o Kursvärderingarna fungerar väl 
o Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads universitet 

Kommentar 

20. Hur nöjd är du just nu? 

Sätta ett betyg mellan 1-10 på känslan just idag, där 1 är minst och 10 mest nöjd, hur nöjd är 
du med dina studier? 

21. Vad har varit särskilt bra i dina studier på Karlstads universitet? 

22. Vad har varit mindre bra, har saknats eller skulle du vilja ändra på? 

Ja jag vill delta i utlottningen av presentkort! Lämna namn och adress om du deltar i 
utlottningen. Uppgifterna kommer inte att användas i bearbetningen av enkäten. 
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