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Fjernundervisning
storhitter blandt
studerende
Flere VUC- & HF-centre melder om store stigninger i antallet af
tilmeldinger til fjernundervisning. På VUC Vestegnen er tallet 25
gange større end for syv år siden.
Disse mennesker vælger typisk at gennemføre en uddannelse gennem fjernundervisning.
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Du har ingen klassekammerater, ingen mødetider, og din lærer ser du først til
eksamen. Det er virkeligheden for de studerende, der vælger at gennemføre deres
uddannelse via fjernundervisning.
En studieform, som flere og flere studerende vælger hvert år. Eksempelvis har
Vestegnens VUC oplevet, at antallet af tilmeldinger til deres HF-fjernundervisning
steg fra 108 i 2008/2009 til 2.791 i 2015/2016.
Metroxpress har talt med flere VUC- & HF-centre i landet, hvor alle på nær ét center
fortæller, at de også oplever en stigning i tilmeldingerne til fjernundervisningen.
Eksempelvis er tilmeldingerne mere end fordoblet hos VUC & HF i Nordjylland på
bare tre år. På HF & VUC KBH Syd stiger antallet af tilmeldinger med 30-40 procent
hvert år, hvilket betyder, at hver syvende kursist på HF & VUC KBH Syd er tilmeldt
fjernstudie.
- I vores tilfredshedundersøgelser er det tydeligt, at det er fleksibiliteten ved denne
studieform, som vægter højest for de studerende. Vi oplever, at de folk, der tilmelder
sig, er folk, der ikke har mulighed for at følge almindelige hold, siger Tue
Sanderhage, der er direktør for Vestegnens HF & VUC.
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Større konkurrence i
efterspørgslen
VUC Lyngby er den eneste afdeling ud af
dem, som metroxpress har talt med, der i
år ikke har oplevet nogen stigning i
antallet af tilmeldinger til deres
fjernundervisning.
- Vi har de sidste år ikke oplevet nogen
stigning, fordi vi gennem mange år har
haft stor tilmelding. Vi kan til gengæld
godt mærke, at der er kommet større
konkurrence i efterspørgslen af
fjernundervisning, siger Karina
Vestergård Madsen, der er chefkonsulent
for IT og kommunikation ved VUC
Lyngby.

"Du er ensom i dit studie"
- Når du tager din HF via
fjernundervisning, skal du være
opmærksom på, at du skal finde dine
sociale relationer andre steder end på
uddannelsen. Du er ensom i dit studie,
hvis du ikke gør noget aktivt ved det.
Men for mange er det netop formålet. At
de er alene, så de kan tilrettelægge deres
uddannelsesforløb, siger Tue
Sanderhage, der er direktør for
Vestegnens HF & VUC.

En fjerdedel billigere end
normal-studerende
1. januar 2016 er satserne for
fjernstuderende sat væsentligt ned,
hvilket betyder, at uddannelsesstederne
får en fjerdedel mindre per
fjerundervisnings-kursist, end de får for
en studerende, der modtager fysisk
undervisning.

Interesserer du dig for uddannelse, og vil du opdateres om emnet? Så
like MX Penge på Facebook.
Han forklarer, at studiets fleksibilitet medfører, at de studerende skal have en høj
selvdisciplin:
- Hvis du er i tvivl om noget i forhold til de opgaver, du får stillet, eller har du
spørgsmål til de tekster, du skal læse, er du eksempelvis nødt til at være opsøgende i
forhold til underviseren, for der er ingen klassekammerater, som spørger for dig,
siger Tue Sanderhage.

LÆS OGSÅ: Tobias blev student uden at møde op til en eneste time
De studerende, der bliver fjernundervist, er også kendetegnet ved, at de får høje
karakterer.
- Deres karaktersnit ligger typisk over kursister på ordinære hold, siger Søren
Jensen, der er kommunikationschef på Københavns Voksenuddannelsescenter,
KVUC.
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LÆS OGSÅ: Minister forstår ikke kritik af fjernundervisning
Samme tendens ses hos VUC & HF i Lyngby. Men ifølge chefkonsulent for IT og
kommunikation, Karina Vestergård Madsen, skyldes det ikke, at de studerende lærer
bedre med fjernundervisning.
- De, der vælger fjernundervisning, er mere målrettet end de andre kursister og ved
præcist, hvad de skal bruge uddannelsen til. De tager ikke bare
ungdomsuddannelsen for siden hen at finde ud af, hvad de skal, siger Karina
Vestergård Madsen
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