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Med alltmer digitalisering i samhället ökar distansutbildningarna fort och erbjuds 

idag på de flesta lärosäten. Allt fler väljer att studera på distans därför handlar 

denna studie om att undersöka varför man väljer att studera på distans, vilka 

hinder som distansstudenten kan uppleva och hur lärosätets upplägg upplevs av 

distansstudenter, då dessa påverkar studentens möjligheter att genomföra och 

slutföra sina studier på ett bra sätt. Studien utfördes genom semistrukturerade 

intervjuer med åtta  distansstudenter. 

Studiens resultat visar tydligt att lärosätens upplägg, kommunikation och 

tillgänglighet är viktigt för framgång, men också att motivation och självdisciplin 

från studentens sida också spelar stor roll för att kunna genomföra och slutföra 

studierna. 

--- 

Today, with more digitization in society the distance education increases fast and 

is available at most universities. More people choose to study at a distance why 

this study was made to examine what obstacles and how the University's approach 

is experienced by distance students, as this affects the student's ability to carry out 

and complete their studies in a good way.  The study was conducted by means of 

semi-structured interviews with 8 distance students.  

The results of the study clearly shows that how the seat of learnings platform, 

communication and availability are important for success, but also the motivation 

and self-discipline from the student's side also plays a major role in order to carry 

out and complete their studies. 
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1 INTRODUKTION 

”Att studera på distans skiljer sig från campusutbildning. Kurserna har samma innehåll 

oavsett utbildningsform, men det innebär bland annat att du själv till viss del kan 

planera var och när du vill studera” (Linneuniversitetet, 2018). 

Idag med en förändrad arbetsmarknad där pensionsåldern skjuts framåt och politiken 

flaggar för att omställning av arbetslivet, och ett eventuellt karriärsbyte kanske måste 

ske mitt i livet för att klara ett helt arbetsliv där kan digitaliseringen vara till hjälp. När 

tekniken att kunna läsa på distans ständigt utvecklas och de kommande generationerna 

som växer upp ser digitalisering som en helt naturlig del av livet och studierna, då blir 

distansstudier också en allt större del av det val man har som student. Att kunna bo kvar 

på den lilla ort där man är uppvuxen, att kunna kombinera högre studier med arbete och 

familjeliv utan att behöva pendla eller flytta, öppnar möjligheter för fler personer att 

kunna utbilda sig vidare, oavsett var i livet man befinner sig. 

Att studera på distans innebär möjligheter men också utmaningar gällande bland annat 

undervisningen, som måste ställas om från den klassiska föreläsningssalen till det 

virtuella klassrummet. Där höga krav ställs både på hur man lägger upp kurser och hur 

man hanterar kommunikation, undervisning, deltagande och interaktion mellan lärosätet 

och den enskilde studenten men även interaktioner studenter emellan. Det är också 

viktigt att de tekniska lösningarna fungerar, plattformar är lättnavigerade, kompatibla 

och användbara för både studenter och lärare. När man pratar distansundervisning så 

handlar det oftast om ett upplägg där läraren och eleven inte träffas i fysiska 

klassrumssituationer och där undervisningsmaterialet är på förhand inspelat och inlagt 

på lärosätets undervisningsplattform. På undervisningsplattformen förekommer det även 

föreläsningar och seminarier som är i realtid, via webbaserade mötesrum där lärare och 

studenter kan träffas för att diskutera eller ha undervisning. Detta ställer krav på att 

kunna delta i de undervisningstillfällen som har en på förhand bestämd tid, oavsett om 

det är på dagtid eller kvällstid. Då är det viktigt att studenten närvarar och har en väl 

fungerande teknisk utrustning så som dator, webkamera och headset samt att det på den 

plats studenten befinner finns fungerande internet. 

Om man tittar på distansundervisning kan man kanske utifrån forskningen hitta att det 

finns vissa studenter som har lättare eller svårare för denna typ av undervisning, som 

kan uppfattas som en ganska statisk didaktik utan större utrymme för den typen av 

öppenhet som kan råda i en fysisk föreläsningssal med direkta frågor och svar. Detta 

kan påverka studentens möjlighet att delta och tillgodogöra sig undervisningen, det kan 

också påverka studentens motivation i studiearbetet.  

Idag när andelen studenter ökar på distansutbildningarna och utbudet blir allt större så 

ser man att detta är ett mycket aktuellt och relevant område att studera eftersom 

ökningen av sökanden till distansstudier troligtvis kommer att fortsätta i och med 

digitaliseringen i grundskola och på gymnasiet. Digitaliseringen och den utveckling av 

tekniken som ständigt sker kommer troligtvis medföra att allt fler elever i de 

grundläggande åren arbetar digitalt och ser det som naturligt att fortsätta med detta även 

i högre studier. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklaras begreppet distansutbildning, vilken typ av utmaningar och 

möjligheter som kan finnas inom detta område samt en kort historik över 

distansutbildningarnas framväxt i Sverige. 

2.1 Distansstudier historiskt 

I 120 år har man kunnat studera på distans exempelvis via Hermods 

korrespondensstudier, detta institut bildades redan 1898 som det första i sitt slag i 

Sverige. Att distansstudier växte fram handlade redan då om att kunna utbilda sig och 

samtidigt kunna arbeta och försörja sig där man bodde (Hermods, 2018). 

Det fanns ett stort behov av utbildad arbetskraft och att läsa en korrenspondenskurs utan 

att ha annan kontakt med sin lärare än via brev blev ett sätt att få en kompetenshöjning 

för den enskilde individen men också för samhället som behövde arbetskraft. Hermods 

startades av Hans Svensson Hermod uppvuxen utanför Malmö som efter han kommit 

tillbaka från en lång utlandsresa 1883 där han försörjt sig som privatlärare. Väl hemma 

ville han fortsätta som lärare och han började då ge ut ”Tyskt-Engleskt-Franskt-

Spanskt- Italienskt öfvningsblad”[sic!] i form av en tidning som innehöll övningar på de 

olika språken, läsaren kunde prenumerera på tidningen och översätta texter och sedan 

sända in dem för rättning. Hermod fortsatte att utveckla sitt koncept med 

korrespondensundervisning med brevväxling mellan lärare och elev och så föddes 1898 

den första distansundervisningen och fanns tillgänglig för allmänheten i Sverige. Den 

första kursen bestod av sjutton stycken brev där studenterna fick lära sig allt om 

bokföring. Runt 1920 hade Hermods växt och blivit ett institut med ca 20 000 elever 

och på 250 olika kurser. I och med Hermods framgångar bildades nya institut fram till 

mitten av 1900 talet och började erbjuda samma typ av studier på distans. 

Bland dessa fanns SSVN - Statens skola för vuxna i Norrköping 1956 som var en 

kombination mellan studier i skolan och studier i hemmet, denna skolform spred sig 

även till Härnösand år 1962 (SOU, 1998:83).  Idag erbjuds det distansutbildningar på en 

mängd olika sätt, det går att läsa via appar, högskolor i andra länder, språkkurser men 

även vissa grundskolor och gymnasieskolor har idag undervisning på distans. Alla 

högskolor och Universitet erbjuder idag både kurser men också hela program på distans, 

det har varit en del varierande kvalité på utbildningarna och man har från statens sida 

satsat ganska mycket pengar för att förbättra kvaliteten på de utbildningar som erbjuds 

(SOU, 1998:83). 

2.2 Vad är distansstudier? 

Att studera på distans är för många ett flexibelt sätt att kunna kombinera familjeliv och 

arbete med högre studier eller att kunna studera utan att behöva flytta bort ifrån där man 

bor och har rotat sig. Det blir allt mer populärt att studera på distans vilket ökar 

tillgängligheten ännu mer då allt fler kurser erbjuds den som vill läsa vidare.  

Definitionen på distansstudier är ”distansstudier är en interaktiv undervisningsmetod 

där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda” (SOU, 1998:83).  
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Desmond Keegan forskar om distansstudier och är professor inom området, han har 

byggt upp distansutbildningssystemet i både Italien och Australien. Keegan (1996) 

karaktäriserar distansstudier utifrån fem kännetecken vilket också är den definition som 

skolverket använder sig av. 

1. Eleven och läraren är skilda åt under merparten av studierna. 

2. En utbildning organisatör ansvarar för planering av utbildningen, utvecklingen av 

läromedel och för stöd till eleverna.  

3. Olika typer av medier (till exempel trycksaker, ljudmedier, datorer och nät) utnyttjas 

för att överbrygga avståndet mellan elever och lärare och för att förmedla kursinnehåll. 

4. Någon form av tvåvägskommunikation möjliggörs så att eleven kan initiera att delta i 

dialoger. 

5. Studiegrupper saknas under stora delar av studietiden så att studierna i huvudsak sker 

individuellt, men möjligheten finns, av såväl didaktiska som sociala skäl, att organisera 

möten.  

På detta sätt bedrivs också studierna på lärosäten, med en lärplattform som grund. Vissa 

lärosäten har inga träffar alls varken fysiskt eller online medan andra lärosäten anordnar 

föreläsningar och seminarier, fysiska eller online, som är obligatoriska att delta på. En 

del har också obligatoriska träffar på campus, detta gäller framförallt de utbildningar 

som är hela program där studierna pågår under en längre tid. Där vissa moment då 

förläggs på campus under några dagar i följd ett par gånger varje termin. Distansstudier 

finns också på gymnasialnivå och som svensk gymnasiestudent kan du även läsa på 

distans och vara bosatt utomlands (Skolverket, 2018). Distansstudier kan bedrivas via 

lärplattformar, appar, special program eller via telebild på lärcentra där flera studenter 

sitter uppkopplade mot ett lärosäte. Distansstudier idag kan underlätta för studenter 

oavsett bakgrund och bostadsort att kunna ta del av en undervisning som kanske annars 

inte hade varit möjlig för dem. 
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3 Syfte och problemformulering 

Allt fler väljer idag att studera på distans därför är det viktigt att titta på hur motivation 

tillsammans med lärosätets upplägg påverkar studentens möjligheter att faktiskt 

genomföra och slutföra sina studier på ett bra sätt och samtidigt visa på vilka 

utmaningar studenter utifrån sin egen vardag kan stöta på. 

3.1 Syfte 

Författarna vill med den här uppsatsen undersöka vilka hinder distansstudenter upplever 

gällande sina studier och hur lätt eller svårt de finner det att bedriva studier via distans. 

Hur påverkar lärosätets upplägg distansstudentens upplevelse av sina studier. Vilka 

faktorer är det som påverkar studenternas upplevelse utifrån högskolans upplägg av 

kursen, utifrån perspektiven information, kommunikation, tekniska svårigheter, 

samarbetsmöjligheter och upplägg men också utifrån studentens egen situation och 

motivation. Genom studien hoppas författarna att kunna belysa både vad lärosätet kan 

göra för att underlätta för distansstudenter men också vad studenter som läser på distans 

själva bör tänka på när man väljer att läsa på distans. 

3.2 Frågeställningar 

# Vilka hinder upplever studenter att det finns med att läsa på distans? 

# Hur upplever studenterna att lärmiljöerna påverkar studierna? 

 

# Varför väljer man att studera på distans? 
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4 METOD 

Under denna punkt redogörs för metoden som använts vid insamlandet av empirin för 

att kunna besvara de forskningsfrågor som ställts samt diskussion över metodvalets 

tillförlitlighet.  

Metoddelen av en uppsats är viktig eftersom det är där det går att se om forskningen 

som genomförts ger transparens och öppenhet för läsaren (Sohlberg & Sohlberg, 2001). 

Att som forskare själv förhålla sig kritisk till sitt metodval och visa på hur 

datainsamling gått till och även tydliggöra analysen gör att man som forskare lättare kan 

förhålla sig objektivt till sin egen forskning (Stukat, 2011). 

4.1 Metodval 

Målet med metodvalet är att ha ett arbetssätt för att kunna samla in och analysera 

empirin. Man ska försöka få en så utförlig och sann data som möjligt för att kunna 

besvara de forskningsfrågor som ställs i undersökningen. När man enligt Stukat (2011) 

väljer metod handlar det om att ta hänsyn till många olika faktorer där man ska hitta de 

verktyg som bäst lämpar sig för det forskningsproblem som finns. Att välja de verktyg 

som ger bästa förutsättningar att kunna slutföra arbetet på ett professionellt och adekvat 

sätt. 

 I forskningsprocessen måste det finnas en korrelation mellan problemet, metodvalet 

och empirin. Om frågeställningen inriktar sig på att förstå och identifiera mönster 

behöver forskaren genomföra en kvalitativ studie.  Kvalitativa studier används alltså när 

forskaren vill försöka förstå människors sätt att reagera, resonera eller upptäcka olika 

handlingsmönster (Stukat, 2011). 

4.2 Metoddiskussion 

Att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod kan anses som ett bra val för denna studie eftersom 

syftet var att undersöka hur studenterna upplever sina distansstudier (Ödman, 2004). 

Inför studien fanns det även en förförståelse som författarna själva har av området då de 

själva är distansstudenter, detta underlättar i intervjusituationen då författarna själva 

kunde relatera och ställa relevanta följdfrågor även om viss risk för bias då också 

föreligger. Även om frågan, hur man upplever sina studier upplevdes som känslig för 

informanterna så kunde de själva välja om de ville delta eller inte vilket gjorde att 

informanterna var väldigt öppna i sina svar både utifrån sig själva samt sin egen 

situation men också i hur de upplevde upplägget och stödet från lärosätet (Kvale, 1997). 

 

Urvalet utgick från ett bekvämlighetsurval där alla studenter upplevdes som positiva till 

undersökningen, men eftersom undersökningen endast är baserad på åtta informanter så 

går resultaten inte att översätta till hela populationen av distansstudenter. Två av 

intervjuerna genomfördes personligen medan övriga genomfördes som 

telefonintervjuer. En stor nackdel med telefonintervjuer är att hela det personliga 

spektret av känslor och uttryck som man har i ett personligt möte går förlorade. 
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Intervjuerna genomfördes av de två författarna på varsitt håll i landet och detta kan 

upplevas som negativt något som också tas upp under metodkritiken (Bryman, 2013). 

 

För att få ett tydligare resultat på de ställda forskningsfrågorna skulle det behövts gjorts 

en enkätstudie som utgick från de forskningsfrågor som studien vill ha svar på och 

kopplat dessa till en kvalitativ del med semistrukturerade intervjuer där det går att ställa 

följdfrågor på redan förutbestämda frågor för att få en djupare förståelse och kunskap av 

studenternas upplevelse av studier på distans.  Så ett större urval med en kvantitativ del 

kopplat med en kvalitativ del och flera olika lärosäten och institutioner skulle kunnat ge 

ett annat resultat än det som framkommit i denna studie (Stukat, 2011).  

4.3 Metodkritik 

Då det endast är ett fåtal personer som deltar i undersökningen, intervjupersonerna är 

åtta till antalet blir det svårt att se att resultatet skulle kunna vara generaliserbart då 

dessa åtta inte är representativa för alla distansstudenter (populationen). De informanter 

som deltar ger dock en bild utifrån de frågor som ställs (Bryman, 2013). 

 

Några nackdelar med att välja telefonintervjuer är att det inte går att se personens 

kroppsspråk vilket kan göra det svårare att tolka vad personen faktiskt vill ha sagt och 

att det kan upplevas som mera opersonligt med en telefonintervju. Personintervjuer är 

ofta långa så det kan bli jobbigt för den som intervjuas att göra det i telefonen och det är 

lättare att respondenten avslutar intervjun lite för snabbt och att det på så vis inte blir 

kompletta svar på alla frågor (Bryman, 2013). Det finns också en viss risk för bias 

utifrån författarnas förförståelse för området vilket kan påverka i intervjusituationen när 

frågorna ställs. 

Då ett par av intervjuerna, den första för oss båda var ett bekvämlighetsurval kunde det 

också funnits en viss risk att intervjun blir för personlig men då vi medvetet valde varsin 

ytligt bekant från tidigare studier utan någon egentlig personlig koppling kan vi inte se 

att detta skulle påverkat nämnvärt. Dessa informanter har sedan refererat oss vidare 

genom sina kontakter, där urvalet då helt blivit anonymt för oss som intervjuar. 

En aspekt till som ytterligare kan ses som negativt för metoden är att författarna sitter på 

olika platser i landet och således inte kan göra intervjuerna tillsammans och då kan 

sonderingsfrågorna bli lite olika ställda trots väl förberedda intervjufrågor (Bryman, 

2013).  
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5 Teoretisk perspektiv 

Under denna punkt förklaras motivation som en teoretisk referensram för att sedan i 

resultatdelen koppla denna till resultaten som framkommer i studien. 

Motivation är egentligen inte ett begrepp som enkelt kan förklaras eller definieras, men 

att motivation hör ihop med vår känsla är ett ganska naturligt antagande. Förnuft, tankar 

och känsla av sammanhang hänger ganska tätt ihop med motivation de är alltid med oss 

i vilken aktivitet vi än ska genomföra (Imsen, 2000).  

5.1 Inre och yttre motivation  

Motivationen är en av de framgångsfaktorer som hela tiden lyfts fram i forskningen som 

en av de viktigaste förutsättningarna för inlärning. När man som student läser om 

studieteknik, eller om grunderna till ett bra studieresultat är det ett par faktorer som lyfts 

fram, dels höga förväntningar på studenten (Hattie, 2008), men också att motivation i 

kombination med bra självkänsla är viktiga för att lyckas i studierna. Tycker man som 

student att det är roligt att lära sig blir det genast mycket lättare att lära sig (Angelöw, 

1995). Motivation ur belöningsperspektivet handlar om faktorer kopplade till 

belöningssystem där den studerande kanske sätter ett mål att nå och belöningen blir det 

man vill uppnå genom att få ett resultat man strävar efter (Imsen, 2000). 

Den yttre motivationen är mer målsättnings- och belöningsbaserad och den inre 

motivationen är drivkraften mer baserad utifrån individens intresse, känsla av 

meningsfullhet och nyfikenhet. För att motivationen ska hålla och ge resultat behövs det 

en kombination av både den inre och yttre motivationen – annars kommer resultaten att 

utebli. Även om motivation behövs i traditionell campus miljö så är det när det gäller 

distansstudier ännu viktigare med motivation eftersom studenten då oftast arbetar ensam 

och inte har en grupp av likasinnade i ett dagligt möte, som kan peppa och lyfta 

varandra. Att tappa motivation kan därför leda till större andel avhopp i studierna 

(Angelöw, 1995; Imsen, 2000). 

 

Thomson och Wery (2013) har i en översikt om utbildningsvetenskaplig och 

psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan visat på att 

motivationsgraden i studierna påverkas av inre och yttre faktorer. Där pekar de på flera 

faktorer som påverkar motivationsgraden exempelvis: 

 

• förväntningar på studenterna 

• känslor som väcks vid framgång och misslyckande 

• psykisk och fysisk ansträngning 

• olika problem som individen stöter på i och utanför studierna 

• bedömningssätt 

• återkoppling till studenten 

 

Studenternas motivation påverkas också av både egna och andras uppfattningar om 

färdigheter, kompetens, egna kunskaper och av rädslan att uppfattas som okunnig och 

inkompetent (Thomson och Wery, 2013).  
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Det går att beskriva motivation som en process där en individ ser värdet av att anstränga 

sig för att klara en uppgift och uppnå ett mål. Motivationen att delta i en lärandeprocess 

ökar om studenten upplever att arbetsprocessen leder till att man får bekräftat sin egen 

förmåga och sig själv eller genom att man blir bekräftad av andra. Utsikten att uppnå 

målet exempelvis att slutföra studier på högre nivå påverkas alltså av studentens 

motivationsgrad. Motivationen påverkas också av den lärandemiljön som studenten är 

en del av exempelvis lärplattformar, teknik, bemötande från campus och lärare, sin egen 

självbild, tron på sin egen förmåga att slutföra uppgifter och tidigare erfarenheter 

(Thomson och Wery, 2013). 

 

Det är viktigt att utveckla både den inre och den yttre motivationen även om 

distinktionen mellan inre och yttre motivation egentligen bara är ett sätt att göra en 

teoretisk klassificering, eftersom vår motivation är en mycket mer komplex rörelse som 

rör sig mellan inre och yttre motivation (Thomson och Wery, 2013). 

Den inre motivationen handlar om personens inneboende drivkraft och nyfikenhet, att 

upptäcka nya saker, att få veta något nytt eller delta i något bara för att man vill. 

Studenter med mycket inre motivation behöver inte mycket yttre påverkan genom 

exempelvis belöningar eller att få en intressant uppgift utan de behåller lättare inlärda 

kunskaper och är mer benägna att prova nya utmaningar även om de känns svåra 

(Thomson och Wery, 2013).  

Den yttre motivationen handlar mera om processer där studenten belönas genom 

uppmuntran av en annan person eller genom materiella belöningar eller betyg. Det 

Thomson och Wery (2013) visar på är att tidigare misslyckande ofta ligger bakom låg 

motivation, har man många misslyckade försök bakom sig så finns en känsla av att inte 

kunna klara av och lära sig, därför det är viktigt att stärka studentens självbild och 

självkänsla. 
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6 Tidigare Forskning 
Detta avsnitt går igenom tidigare forskning inom ämnet distansundervisning.  

 

Distansundervisning har varit föremål för ganska omfattande forskning sen tidigare där 

fokus ofta har varit att titta på skillnaden mellan distans och traditionell klassrumsmiljö, 

där det mycket handlar om att se vilka effekter de olika typerna av undervisning har. 

Flera författare lyfter också fram flera av de möjligheter man får via distansutbildning, 

att faktisk få mer kunskap utöver själva utbildningen eftersom världen öppnas upp och 

blir allt mer tillgänglig (Östlund, 2008). 

Den digitala lärmiljön handlar om att kunna studera helt oberoende av var studenten 

befinner sig. Genom dator, webbkamera, headset och lärplattform deltar studenter från 

olika delar av världen, eller olika platser i landet, utan att vara fysiskt begränsade till en 

plats, till ett lärosäte.  

Den digitala lärmiljön ger möjligheter men innebär också utmaningar. Det har forskats 

en del kring vad det är som driver studenter till att studera på distans och vilka hinder 

och svårigheter de studerande upplever. Östlund (2008) har i sin doktorsavhandling 

undersökt högskolestudenter under tidigt 2000 tal och kommit fram till att ett av hindren 

inom distansstudier för vuxna studenter var att de inte hade någon tidigare erfarenhet av 

att studera på distans och att de inte heller hade någon erfarenhet av högskolestudier 

(Östlund, 2008).  Orsaker som vägde tungt vid till exempel avhopp vid distansstudier 

var brist på tid då studenterna samtidigt arbetade vilket gjorde att de inte hann med sina 

studier (Westerberg & Mårald, 2006).  

Andra saker som också framkom vid avhoppade distansstudier var att studenterna valde 

att fokusera på andra kurser istället för den som de senare valde att hoppa av och på så 

vis fanns de fortfarande med som högskolestudenter men inom en annan kurs än den 

som undersökts. Westberg & Mårald (2006) analyserade inom vilken kategori som 

avhoppen var störst och resultaten visade att det inom humaniora samt de 

samhällsvetenskapliga ämnena förekom störst andel avhopp medan det inom de 

estetiska ämnena kunde se lägre andel avhopp. Det visar sig också vid genomgång av 

statistik från Statistiska centralbyrån (2017) att det är fler avhopp för distansstudier än 

för utbildningar förlagda till campus. 

6.1 Utmaningar och Möjligheter 

Redan tidigt skrev Dhyste (2003) att möjligheterna med distansstudier är att kunna 

utvidga sin kunskap med tillgång till hela världen eftersom det går att få tillgång till 

experter och sakkunniga i undervisningssituationen, då det inte finns någon fysisk 

begränsning för att kunna bjuda in dessa i undervisningen. På detta sätt går det att ge 

distansstudenten en bredare kompetens och fler möjligheter att utvecklas inom studierna 

(Dysthe, 2003). 

 

Även Fåhraeus (2008) lyfter fram distansstudiernas möjligheter till kollaborativt lärande 

där hon säger att distansstudier har utmaningar som kan bli fördelar om de blir rätt 

hanterade, detta gäller framförallt i det kommunikativa – när elever samarbetar med 
varandra. I sin avhandling fokuserade hon på betydelsen av samarbete i första hand 

mellan lärare och elev men också på den mellan elever bosatta på geografiskt åtskilda 

platser. Hennes resultat visade tydligt att genom att binda ihop lärande, samarbete och 

kommunikation så uppnås det bästa resultatet. Det fanns även andra positiva effekter 
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genom att de som upplevde tekniken i sig själv som ett hinder lärde av de med mer 

kunnande och på det sättet fick de en positiv upplevelse och utvecklades vidare i sin 

lärprocess även inom detta (Fårheus, 2008). 

6.2 Förutsättningar 

Östlund (2008) utgår i sin doktorsavhandling från studentens perspektiv där hon tittade 

på lärandeprocessen genom att granska exempelvis kommunikationen mellan eleverna 

på den digitala lärplattformen. Det hon såg var att vissa försvårande faktorer såsom att 

distansstudenter oftare har familj och kombinerar sina studier med vanligt jobb, vilket 

ibland kan leda till stress och en vardag som blir för ostrukturerad. Hon kunde även visa 

att de studenter som var ovana vid studier hade svårare att planera sina studier både vad 

gällde tid och upplägg. De ovana studenterna hade dessutom större svårigheter med att 

förstå kurslitteratur samt att uttrycka sig i tal och skrift. 

 I en vanlig lärmiljö kan man uttrycka det så att länken mellan studenten och kunskap är 

läraren, där läraren finns realtid och kan svara på frågor samtidigt som även andra 

studenter kan interagera med frågor som lyfter kunskapen vidare via kollaborativt 

lärande. Inom distansutbildning saknas denna kontakt och den dimensionen av 

kollaborativt lärande faller då till viss del, även om det finns online seminarier och 

grupparbeten. En del av dessa utmaningar möts upp från lärosäten via samarbete student 

– student och student - lärare på lärplattformarna. För att detta ska fungera så måste då 

lärplattformarna vara lättnavigerade och tillgängliga för även en ovan student och 

upplägget måste fungera utan problem för att distansstudenten ska kunna planera 

(Östlund, 2008). 

6.3 Lärstrategier 

Två strategier som visade sig vara till gagn för det egna lärandet var den 

kommunikativa strategin där eleverna ”sågs” och kommunicerade med varandra även 

om det skedde vid ett begränsat antal tillfällen. Och den kognitiva strategin där man 

som student visade på förmågan att kunna dra automatiserade slutsatser utifrån en egen 

omvärldsanalys. Där man under ett års tid regelbundet arbetat med studiematerialet och 

genom att använda sig av kunskaper och lärande studenten redan hade med sig in i 

studierna (Muir, 2001). 

En undersökning utförd i Lettland visar på samma resultat som Muir (2001) kom fram 

till, att vissa typer av lärstrategier passar bättre för vuxna distansstudenter. Det som 

också framkom som viktigt för att minska stress över nya inlärningssituationer är att 

främja reflektioner och att använda sig av den metakognition människan har inom sig 

(Koke & Norvele, 2008). Vidare visar denna studie att det är viktigt för studenterna att 

de är medvetna om att de måste använda sig av olika typer av strategier för att uppnå 

sina mål och för att kunna effektivisera sitt eget lärande (Koke & Norvele, 2008).  

6.4 Motivation i studierna 

När det kommer till studenters upplevelse av att studera och vad som driver dem till att 

studera är det enligt Bye, Pushkar, och Conway (2007) så att studenter presterar bättre 

om de drivs av en inre motivation. Forskarna menar att självacceptans, en känsla av 

tillhörighet och gemensamhetskänsla är viktiga komponenter för att individer ska kunna 
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känna en inre motivation och att även yttre motivation kan vara prestationshöjande, men 

där den yttre motivationen inte får dominera, fast om den existerar i måttliga mängder 

kan det vara bra för motivationen överlag. Om studenten väljer att fokusera på de saker 

som denne upplever som roliga och intressanta, istället för att bara agera med fokus på 

framtida mål, känner de mer välbefinnande och presterar bättre. Detta innebär att den 

inre motivationen blir nyckeln till både välmående och kreativitet och då utvecklas 

också förmågan att vilja prova sig fram med nya saker som också leder till personligt 

engagemang och ett driv att vilja framåt (Bye, Pushkar, & Conway, 2007). 
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7 Planering och genomförande 
Under detta avsnitt går vi igenom hur studien genomförts. Detta är en kvalitativ studie 

som utförts genom semistrukturerade intervjuer med åtta informanter som är valda 

utifrån ett målstyrt bekvämlighetsurval.  

 

Inför varje intervju har respondenten fått ett missivbrev (bilaga 1). Två av intervjuerna 

genomfördes med personligt möte de övriga som telefonintervjuer, alla intervjuer 

spelades in. 

Studiens intervjuer har genomförts av två personer som delat upp arbetet med 

intervjuerna mellan sig med fyra intervjuer vardera. Valet att genomföra 

semistrukturerade intervjuer var för att det behövs ett visst mått av struktur för att i 

efterföljande analysarbete kunna jämföra båda författarnas data och på så vis arbeta 

fram ett resultat utifrån materialet. 

En semistrukturerad intervju betyder att det finns ett visst mått av struktur och ett urval 

av frågor som ställs till respondenten men det ger både respondent och forskare en 

möjlighet att vara flexibel i både svar och följdfrågor.  Ytterligare en anledning till att 

välja en semistrukturerad intervju är det tydliga fokus om vad forskarna faktiskt vill få 

svar på samt att det ger en möjlighet till att få reda på vad respondenten faktiskt tycker 

och känner kring de frågor som ställs (Bryman, 2013). 

I utformandet av intervjuguiden är det viktigt att frågorna är utformade på så sätt att 

respondenterna har möjlighet att svara på frågorna på så vis att det går att få svar på de 

frågor som uppsatsen handlar om. Det är bra att ha så öppna frågor som möjligt och att 

inte ställa ledande frågor, detta för att de svar som framkommer ska vara det som 

respondenten faktiskt känner och tycker (Bryman, 2013).  

Under intervjuns gång ställs en del uppföljningsfrågor till respondenten för att få denna 

att vidareutveckla sina svar. Intervjuerna startar inledningsvis med lite allmänna 

bakgrundsfrågor som ålder, kön och tidigare erfarenheter av högskolestudier på distans 

för att sedan gå vidare till de frågor som berör själva uppsatsen. 

Själva uppsatsen och arbetet kring den utfördes av två studenter på varsin plats i landet 

och av effektiviserings - och kostnadsskäl utfördes intervjuerna mestadels via telefonen. 

Det som är av vikt att tänka på när det görs en semistrukturerad kvalitativ intervju är att 

få med så mycket av helhetsbilden som möjligt. Därför spelades alla intervjuerna in, 

oavsett om det var en telefonintervju eller där det var en fysisk träff. Detta tillsammans 

med de anteckningar som gjordes under tiden ligger till grund för att kunna gå tillbaka 

och lyssna på vad som sägs och hur det sägs. En av nackdelarna med att använda sig av 

telefonintervjuer är att man som intervjuare inte kan få med kroppsspråket och på så vis 

missar viktiga delar att tolka in i transkriberingen (Bryman, 2013).  

7.1 Forskningsansats 

Syftet med uppsatsen är att söka mer kunskap för hur distansstudenter upplever sina 

studier och vilka hinder de stöter på. Eftersom båda författarna har lång erfarenhet från 

flera olika lärosäten och många studieår med egna erfarenheter av vad man som 

distansstudent kan stöta på, blev det naturligt att använda sig av den förförståelse för 

området som författarna själva har, därför utfördes denna studie utifrån en hermeneutisk 

ansats. Hermeneutiken består av fyra pelare som påverkar varandra, det handlar om 

förförståelse, förståelse, tolkning och förklaring. Där tolkningen alltid är under påverkan 
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från den personen som tolkar utifrån personens förförståelse.  En förförståelse kan 

aldrig vara neutral eftersom den utgår från personen som har denna vilket kan vara både 

en hjälp men också ett hinder. Förförståelsen består av alla tidigare erfarenheter och 

lärdomar, tolkningen i sin tur bygger på att man förstått innebörden i hur en annan 

människa tänker och utifrån den personens perspektiv detta är då hermeneutisk 

förståelse. När man tolkar något i ett ämne där man redan har en djupare kunskap om 

kan det leda till en högre förståelse (Ödman, 2004). Även Kvale (1997) nämner en 

hermeneutisk spiral där det inte finns någon bestämd start eller slutpunkt när själva 

tolkningen pågår, där utvecklande av ny kunskap sker i en spiral där kunskapen hela 

tiden utvecklas genom att man tolkar, får ny kunskap om helheten, tolkar igen och detta 

sätts sedan ihop till ny kunskap som tolkas och blir ny kunskap. Detta ligger även i linje 

med Wengers (2009) tankar om hur man tar med sig och binder samman hans tankar att 

man lär sig i en loop genom att ta med sig kunskapen till nya sammanhang, vilket 

skapar ny kunskap och sen genom att återföra ny kunskap till gammal kunskap bildas 

ytterligare ny kunskap. 

 

Att i denna uppsats använda sig av en hermeneutisk forskningsansats var naturligt 

eftersom syftet var att söka kunskap och förståelse om hur distansstudenter upplever 

sina studier samt att se vilka hinder man som student upplever finns. Som forskare 

måste man tolka och skapa en förståelse utifrån egna förkunskaper, en kunskap som 

man kan komplettera med någon form av kvalitativ undersökning som exempelvis 

intervjuer.  Så fort man vill undersöka attityder och subjektiva tolkningar är det svårt att 

undvika att man tar en hermeneutisk ansats. Ödman (2004) beskriver detta som att man 

tolkar en icke objektiv verklighet. 

7.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att forskning ska vara tillförlitlig handlar det om att kvalitén när det gäller 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är hög. Reliabilitet och validitet innebär att 

forskaren reflekterar över hur väl datainsamlingen främjar undersökningens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Validitet fokuserar på att kontrollera, det vill säga att forskaren kritiskt granskar det 

undersökta materialet, samt sitt perspektiv och sin egen roll och hur det i sin tur kan 

påverka undersökningen. Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det 

man ville undersöka och ingenting annat. Eftersom validitet handlar om hur väl 

undersökningen har genomförts utifrån dess ändamål, så måste studien stämma med 

frågan man ställt. När det gäller validitet så fokuserar man inte bara på själva 

mätinstrumentets lämplighet utan även på hur forskaren tolkar den insamlade empirin, 

man ser också på hur själva insamlandet gått till då kontext mycket väl kan påverka 

validiteten i insamlandet. Därför är det också viktigt att det är tydlig med hur och på 

vilket sätt undersökningen gått till och hur empirin har insamlats och behandlats efteråt 

(Wolming, 1998). En hög validitet ger också bättre förutsättningar för att själva 

undersökningen blir lyckad. Med andra ord för att resultat i forskningen ska kunna ses 

som någorlunda trovärdig och sann krävs det hög validitet, det vill säga att det som 
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faktiskt mätts är det som man i forskningen sagt är det som ska mätas. I denna studie 

gäller då att de frågor som ställs i intervjuerna korrelerar och är relevanta i förhållande 

till forskningsfrågorna som ställs (Stukat, 2011). 

När det gäller reliabilitet är det bra men hör inte alltid ihop med hög validitet, 

reliabiliteten hänger mer ihop med undersökningsinstrumentet, är den empiri som 

framkommer verkligen tillförlitlig? Därför är valet av undersökningsinstrument av 

större betydelse än vad forskaren ibland kan tro för när noggrannhet och kvalité finns 

där så minimeras slumpens betydelse och ger då en så sann och verklighetstrogen bild 

som möjligt (Stukat, 2011). 

Generaliserbarhet blir betydelsefullt när det tittas på om det går att applicera resultatet 

på en större befolkning, i det här fallet alla som studerar på distans. Enligt Stukat (2011) 

så påverkar flera olika faktorer generaliserbarheten till exempel urvalet, är dessa 

representativa för hela populationen, i detta fall för alla distansstudenter. Vidare måste 

man se på antalet i undersökningen, går det att dra slutsatser utifrån ett litet antal 

respondenter – där kan man hitta en styrka i kvalitativ undersökning med många 

svarande och en viss svaghet i att göra en kvalitativ studie med få respondenter. Då blir 

det upp till den som läser undersökningen om det går att anse att undersökningens 

resultat är generaliserbar eller inte (Stukat, 2011). 

7.3 Forskningsetiska övervägande 

Här redovisas vilka forskningsetiska övervägande som gjorts och vilka principer som 

gällt för hela arbetet. I studien har det genomgående varit att förhålla sig till och som 

utgångspunkt följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Där det skrivs om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

7.3.1 Informationskravet  

Handlar om att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska även informeras om 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Informationen 

som ges ska innehålla sådant som är relevant för undersökningen som i sin tur kan 

tänkas påverka deras villighet att medverka. 

7.3.2 Samtyckeskravet  

Fokuserar på att forskaren behöver inhämta undersökningsdeltagarna samtycke. I vissa 

fall behöver samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare. Dock behöver det inte 

göras till den här undersökningen, då deltagarna är över 18 år. 

7.3.3 Konfidentialitetskravet  

Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Det innebär att 

det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Här gäller 

även tystnadsplikt. Det innebär att deltagarna i forskningsprojektet som omfattar 

användningen av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 
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7.3.4 Nyttjandekravet  

Inriktar sig på att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Personuppgifter som är insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilda utom efter särskilt medgivande av den 

berörda. 

7.4 Datainsamling 

Inom forskningen finns det i huvudsak två metodologiska inriktningar, kvalitativ och 

kvantitativ. Den kvalitativa metoden syftar till att analysera och reflektera såväl 

empiriskt material som teoretiskt material där innehållet i dessa utgör den viktigaste 

grunden för forskningen.  I den här undersökningen faller det sig naturligt att välja att 

genomföra den med hjälp av kvalitativ metod för att få svar på de forskningsfrågor som 

ställs.  

I den kvalitativa intervjun finns bestämda frågeområden, men frågorna är öppna och 

bjuder in respondenten att svara öppet vilket sedan leder vidare till fler frågor, ett utbyte 

mellan respondent och frågeställare. Det finns vissa risker med en kvalitativ intervju där 

intervjuaren kan riskera att bara ställa frågor för att komma vidare och missa att faktiskt 

lyssna på svaren. Ibland uppstår situationen att respondenten inte är bekväm och då inte 

vill svara sanningsenligt, eller att man som intervjuare styr intervjun i en riktning 

medvetet eller omedvetet ibland på grund av bias (Bryman, 2013).  

Kvale (1997) betonar att intervjun bör utformas till att vara så avslappnad som möjligt 

och närma sig ett samtal, men under strukturerade former, så att det skapas en öppenhet 

och flexibilitet där respondenten känner sig trygg och vågar vara ärlig under intervjun.  

 

Den här kvalitativa undersökningen genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer 

där författarna var ute efter att få studenternas egna tankar och reflektioner kring deras 

upplevelser av att studera på distans.  I semistrukturerade intervjuer har forskaren en 

intervjuguide som innehåller specifika teman/frågor som är öppna och låter den som 

intervjuas att fritt kunna forma sina egna svar. Utifrån dessa kan den som intervjuar 

ställa följdfrågor och mer djuplodande frågor om det behövs, på detta sätt bli processen 

flexibel och intervjuaren kan lotsa samtalet så att frågorna kring problemformuleringen 

blir besvarad (Bryman, 2013). 

 

7.5  Urval 

De urval som är gjorda för att få studien så bra som möjligt är en blandning av ett 

målstyrt urval, bekvämlighetsurval och snöbollsurval. För att hitta rätt personer att 

intervjua behövs det studenter som läser eller har läst högskolestudier på distans, då är 

det ett målstyrt urval (Bryman, 2013). För att få tag i dessa personer som läst på distans 

har vi använt oss av våra personliga kontakter, ett bekvämlighetsurval. Vi valde att utgå 

från en första studerande vardera som vi känner ytligt från tidigare studier.  För att få 

ihop den tilltänkta mängden med intervjuer använde vi oss av snöbollseffekten, det vill 

säga att den första person vi intervjuat i sin tur känner någon som passar in för studien. 

Utifrån detta rullar det sen vidare och fyller upp med den mängd personer som behövs 

för att kunna få tillräckligt med material för att kunna besvara forskningsfrågorna 
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(Bryman, 2013). På grund av den korta tid som är avsatt för att få hela studien klar och 

med tanke på tiden det tar att analysera den mängd som kommer in från intervjun så föll 

valet på att intervjua åtta personer. 

7.6  Informanterna 

 Informant 1, kvinna i 30 årsåldern. sambo, krävande heltidsjobb, har studerat 

både på campus och på distans tidigare. 

 

 Informant 2, kvinna i 35 årsåldern, gift, jobbar halvtid, har endast studerat på 
distans.  

 

 Informant 3, kvinna i 25 årsåldern, singel, studerar heltid på distans. 

 

 Informant 4, kvinna i 45 årsålder, gift, 4 barn, jobbar heltid med eget företag, 
har studerat både på campus och på distans tidigare. 

 

 Informant 5, kvinna i 45 årsåldern, sambo, två mindre barn, studerat både på distans 

och på campus, veckopendlar just nu till campus. 

 

 Informant 6, kvinna under 30 år. Singel, hemmaboende hos föräldrar på mindre 
ort. Studerat på campus och distans tidigare. 

 

 Informant 7, Kvinna 50 +, sambo och ett barn, arbetar heltid. Studerat på 
campus och distans tidigare. 

 

 Informant 8, Kvinna i 45 årsåldern, gift och har barn, Studerat endast på 
campus, Egenföretagare.  
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7.7 Analysmetod 

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse, syftet med den hermeneutiska 

tolkningen är att vinna en giltig och gemensam förståelse av textens mening. 

Hermeneutik belyser dialogen som skapar de intervjutexter som ska tolkas och klargör 

processen där intervjutexterna tolkas.  

Tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan forskarens förförståelse och det 

insamlade materialet. Det leder till ny förståelse som blir förförståelse i kommande 

tolkningsansatser som kan beskrivas som en hermeneutisk spiral, eftersom det aldrig går 

att återgå̊ till en föregående punkt. Förståelsen fördjupas hela tiden men upphör när man 

kommit fram till en rimlig giltig mening som är fri från inre motsägelse (Ödman, 2004). 

 

Intervjuerna har transkriberats helt och koderna skapats efter insamlingen och den första 

tolkningen av data. Vid kodning används ett antal speciella nyckelord eller teman som 

knyts till textsegment i transkriberingen för att enklare bryta ner den stora textmassan 

till mindre beståndsdelar som är lättare att analysera (David & Sutton, 2016).  

Inom hermeneutiken utgår man från en förståelse av människors upplevelser och 

erfarenheter förmedlade genom språk och livsyttringar, det talas om en förförståelse 

eller fördomar.  Med det menas de kunskaper en uttolkare redan har, som blir 

bakgrunden till dennes tolkning av fenomen (Kvale, 1997). 

 

När samtliga intervjuer var genomförda delades transkribering av intervjuerna mellan 

författarna utifrån vem som gjort intervjun. Allt transkriberat material lästes slutligen 

igenom enskilt flera gånger och sen påbörjades analysprocessen som innebar att allt 

material lästes igenom noggrant av båda författarna.  Materialet jämfördes även utifrån 

egen förförståelse detta gav en preliminär bild av innebörden i materialet.  Detta ledde 

till flera huvudspår som blev samlade i enhetliga koder under passande huvudrubriker 

där inga data exkluderades (Kvale, 1997). 

I nästa steg bearbetades materialet med öppen kodning vilket frambringade ett stort 

antal kategorier och underkategorier.  Därefter delades materialet in i teman och 

underteman som jämfördes med den första preliminära bilden.  

Sedan lyftes olika underteman för att jämföras med varandra. Underteman med 

beröringspunkter bildade underlag för deltolkningar utifrån förförståelsen.  

Deltolkningarna kontrollerades genom att jämföra med den insamlade data, där 

prövades också om det gick att tolka på olika sätt för att hitta det mest rimliga för att 

undvika metodfel/bias. Deltolkningarna jämfördes med varandra och tolkningar med 

samband fördes ihop till större enheter (Ödman, 2004; Kvale, 1997). 

 

På grund av den korta tiden så skickades inte materialet till någon utomstående för input 

på analysen vilket kan påverka validiteten på kodningen enligt Burnards (1994) som 

förespråkar att en utomstående opponent bör granska koderna för att stärka materialets 

validitet. Materialet bearbetades av författarna genom att koderna tilldelades egen färg 

för att kunna se mönster.  

Koderna parades sedan ihop och i detta läge bildades fem kategorier med 13 

subkategorier och nio koder, dessa lästes sedan igenom flera gånger och jämfördes mot 

studiens syfte och minskades ner ytterligare för att få exklusiva kategorier. Kategorierna 

reducerades i slutändan till tre kategorier motsvarade forskningsfrågorna, med 12 

subkategorier och 14 koder.   
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Citat från informanterna valdes ut för att belysa valet av kategorier och underkategorier 

i tabell 1. Till kategorierna som redovisas under tabell 1 har citat valts ut som speglar 

resultatet. För att skydda deltagarnas identitet benämns intervjupersonerna med en 

bokstav och siffra, I1-I8 istället för namn. 

7.8  Dataanalysens steg 

Analysen av data utgick löst från Burnards (1994) steg men där steget med att låta en 

opponent eller handledare granska kategorierna inte genomfördes. 

 

 1) Under och efter varje intervju som spelades in gjordes också egna anteckningar, för 

att visa vilka övergripande ämnen som framkom under intervjun. Dessa blev grunden 

för den kommande öppna kodningen.   

 

2) Sedan lästes samtliga åtta transkriberingar igenom för att skapa sig en överskådlig 

bild av materialet.   

 

3) Var för sig lästes sedan transkriberingarna igen och så skapades huvudrubriker, samt 

tilldelades viktiga meningar i texten en öppen kodning.  

 

4) Snarlika och identiska koder slogs samman för att ytterligare komprimera materialet 

dessutom togs koder som inte hade relevans för studiens syfte bort. Kategorierna 

parades ihop vilket skapar mönster. Färre kategorier bildas och underkategorier växer 

fram.  

 

5) Sen jämförde författarna och diskuterade listorna med kategorier och öppen kodning. 

Därefter justerades detta till en gemensam lista bestående av slutgiltiga unika koder med 

subkategorier med huvudkategorier. Granskning av koder har inte skett av utomstående. 

 

6) Sen lästes det transkriberade material igenom igen, för att se att listan överensstämde 

med transkriberingens innehåll och anknytningen till studiens syfte.   

 

7) Alla citat under samma huvud- och subkategorier med samtliga koder 

sammanställdes i ett nytt separat dokument och döptes sedan efter huvudkategori.   

 

8) Originalmaterialet där kopior av det kodade materialet sparas för att stärka 

tillförlitligheten och kan användas när resultatet skrivs fram.  

 

9) Sedan sammanställdes samtliga koder, huvudsubkategorier i en tabell för att få en 

överskådlig bild av resultatet. Därefter startade resultatredovisningen i den följd den 

framkom i tabellen. Författarna gick återupprepat tillbaka till ursprungsmaterialet för att 

kunna redovisa samtliga data i rätt kontext.   

 

10) Citat lyftes fram för att förhöja innehållet av presenterade fynd. 

 

11) Sedan efterforskades relevant litteratur för att koppla till resultatet i diskussionen. 

 

12) Skrivprocessen börjar. 
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13) Resultatet jämförs med litteraturen och diskussion sker i den löpande texten under 

kapitlet diskussion där även kopplingar till teoretisk referensram görs. 
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8 RESULTAT 
Här presenteras resultatet av de åtta intervjuerna där relevanta svar som kan härledas 

till forskningsfrågorna och har delats upp i egna kategorier: 

 

1) Upplevda hinder av att studera på distans 

 

2) Upplevelse av lärmiljön 

 

3) Varför man valt att studera på distans. 

 

Redovisning av kategorier, subkategorier och koder görs i tabell 1. Under tabellen 

redovisas resultaten skriftligt utifrån tabellens kategorier och i den löpande texten lyfts 

illustrerande citat från de olika informanterna fram.  

 

Tabell 1. Punkter… i citat markerar tankepaus hos informanten. 

KATEGORI SUBKATEGORI KOD CITAT 

1.  
Upplevda 
hinder av att 
studera på 
distans 

 Kräver struktur 

 Dålig 
information  

 Tidsbrist i 
uppgifter 

 Ingen 
handledning 
 

 
 

 Disciplin 
 

 Upplägg 
 

 Framförhållning 
 

 Lärarinteraktion  
 

 Kommunikation 

”När man får saker sent där 
information som universitet 
lovat att vi ska få 4 veckor 
innan kan dyka upp bara 3 
dagar innan deadline och så 
vidare – kommunikationen 
är usel ibland, känns som att 
man kanske inte prioriterar 
distansstudenterna lika 
mycket.”I4 

2. 
Upplevelse 
av lärmiljön 

 Svårt att hitta 
information 

 Dålig 
uppkoppling 

 Krånglig 
plattform 

 Teknik 

 Information 

 Svårnavigerat 

 Tidsbrist 

 Pedagogik 

”Vissa portaler är alldeles 
för avancerade med en 
massa moduler och det gör 
att man inte alltid lätt hittar 
informationen, dessutom 
hänger dom sig ibland.” I1 

3. 
Varför man 
valt att 
studera på 
distans. 

 Vill ha en 
utbildning 

 Att styra sin 
egen tid 

 Utbildning på 
annan ort 

 Inte behöva 
flytta 

 Studera var 
man vill 
 

 

 Karriär 
 

 Arbete  
 

 Frihet 
 

 Ekonomi 

”min utbildning gav en 
yrkesexamen efter två år 
det var viktigt för mig 
eftersom jag ville vara säker 
att ha ett jobb” I2 
 
”eftersom jag har familj 
kunde jag inte flytta, barnen 
går i skolan och mannens 
jobb distans var därför 
perfekt för mig… oss som 
familj” I4 
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8.1 Upplevda hinder av att studera på distans 

Här beskrivs studenternas upplevelse av vilka hinder man upplever när det gäller 

studierna på distans. 

En sak som tydligt framkom i intervjuerna var att det som distansstudent krävs mycket 

självdisciplin. Alla åtta respondenter påtalade vikten av att verkligen avsätta tid för 

studierna och ta sig tid att jobba igenom materialet på lärplattformen och ta del av 

lärosätets material. Att sätta sig in i studierna på egen hand kräver både tid och 

engagemang som man som student måste ha, det går inte att tro att bara för att man läser 

på distans inte måste lägga ner tid, tvärtom ibland kräver det mer tid.  

 

”som distansstudent krävs det disciplin eftersom man lägger upp sin tid och arbete helt 

på egen hand och måste ta tag i allt ingen som talar om för dig hur och när du ska 

jobba, jag tror inte upplägget passar vem som helst… Jag tror att kommer man direkt 

från gymnasiet där allt varit styrt kan man få det svårt eftersom det krävs struktur som 

man själv är ansvarig för.” I1 

Sex utav respondenterna menade att det är ett måste att också vara beredd på att 

tekniken inte alltid fungerar och att man då måste kunna lösa kriser som uppstår 

eftersom det inte finns någon annan som kan ta tag i det. Men det kräver också att man 

är förberedd och disciplinerad inför studierna. Att lärosätet ser till att inte ha för 

avancerade plattformar är också en del som lyfts fram när det handlar om teknik. Att 

tillgängligheten är viktig, hellre en avskalad plattform än en med massa funktioner som 

bara gör det svårt att hitta det man behöver. 

 

”Jag har tyckt att det har varit generellt sätt väldigt bra, man måste nästan vara beredd 

på att saker kommer inte alltid till att fungera… det är viktig med självdisciplin, något 

som jag har, ofta men inte alltid (skratt).”I2 

 

För att kunna tillgodogöra sig studierna krävdes det också att upplägget av kursen från 

lärosätets sida inte upplevdes som för krånglig med svårighet att hitta den information 

man sökte. Studenterna påpekade också att rörighet överlag, sen information eller 

avsaknad av information gjorde att man upplevde kursen och plattformen som både 

svårtillgänglig och som om att lärosätet och lärarna inte hade något intresse av 

kommunikation med studenterna. När man studerar på distans är man kanske inte inne 

på plattformen varje dag, då studenterna förutsätter att det ska gå att kombinera 

studierna med arbete, familj och livet i övrigt. Detta gör att studenterna kanske bara 

besöker plattformen varannan till var tredje dag eller går in sent på kvällarna. Alla åtta 

informanterna uppgav därför att framförhållning för att kunna planera sina studier är 

viktigt och att de inte alltid var så att lärosätet kom ut med information i tid utan gjorde 

ganska sena justeringar i tidsupplägg och inlämningsinformation.  För även om det är 

meningen att man ska lägga ner lika mycket tid på distansstudierna som när du läser på 

campus, är det så att man lägger ner tiden fast på andra tider än när lärarna de på 

lärosätet jobbar, speciellt om man kombinerar studierna med arbete. Är det då problem 

med att få tag på information och man inte kan få återkoppling på en gång blir det ett 

hinder som kan göra att lusten att läsa minskar. 
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”När man får uppgifter sent där inlämning är satt typ 3 dagar senare och man har 

kanske inte varit på plattformen just den dagen, eftersom man kanske jobbat, som 

distansstudent behöver man mer framförhållning eftersom tanken är att man ska kunna 

kombinera med ex. arbete.” I2 

Majoriteten av informanterna upplevde också att när det gällde informationen inför 

kurstarterna var den ofta sen trots att det utlovats att man skulle få tillgång flera veckor i 

förväg eller att utlovad information saknades helt eller var fel, vilket gjorde att detta 

med att kunna lägga upp en egen tidsplan för studierna då föll. Det blev då ett ganska 

stort hinder för att kunna få tag på material i tid, exempelvis böcker som förutsattes att 

man skulle ha, detta påverkade också då man skulle slutföra inlämningsuppgifter. Detta 

stressade då studenterna onödigt mycket och ledde till en massa frågor som kan 

upplevas som onödiga hos både lärosäte och student och skapar en frustration hos båda 

parter. Många av distansstudenterna framhöll också att de inte köper litteraturen utan 

använder sig av biblioteken, där det kan vara väntetid på vissa titlar och får man då ett 

sent besked om vilka titlar som ska användas så kan det vara så att en bok kommer 

väldigt sent in i kursen detta gör också att studierna kanske inte blir fullt så fokuserade 

som de borde vara. 

 

”Och du hittar inte var du står och du hittar inte nästa uppgift och då får du fråga 

lärarna allt och då blir dom frustrerade. Det måste vara lätt att hitta informationen för 

då reder man sig som student själv men det kräver också att alla lärare har lagt in 

informationen” I1 

Det som också framkom var att man saknade handledning på vissa kurser framför allt 

på högre nivå, där man från lärosätet kanske inte riktigt tänkt igenom hur man skulle 

hantera om det blir för få i en sådan kurs där det behövs interaktion mellan studenter för 

att kunna ha utbyte av kursen och lära sig att se olika perspektiv. Därför ansågs tre av 

informanterna att vissa kurser kanske inte passades att ge på distans, eller åtminstone att 

det måste finnas en plan för hur man ska hantera om det uppstår att det blir för få elever 

på en kurs där det förutsätts att man ska kunna och ska samarbeta med uppgifterna 

eftersom lärandet förutsätter detta. Att ha seminarier på bara ett par studenter upplevdes 

inte som optimalt eftersom det inte blev det utbytet av åsikter och tankar som borde 

finnas detta främjande inte lärandet. Speciellt på kurser på lite högre nivå som inför 

kandidatuppsats där det var mycket om vetenskaplig metod så upplevdes det som att 

man inte fick med sig alla delar eftersom det inte fanns studenter för att täcka alla delar, 

detta blev då en brist inför uppsatsskrivandet och ett stort hinder för att kunna slutföra 

sina studier. 

 

”på kandidatnivån måste handledningen vara mycket bättre, en plan måste finnas när 

det inte finns tillräckligt med studenter som läser eftersom utbytet i seminarierna blir 

uselt med bara två deltagare om man ska jobba med till exempel forskningsperspektiv 

här måste handledarna ha en backup plan för hur man ska göra om flera hoppar av och 

det blir för få kvar på kursen … för att de som är kvar ska få all kunskap som det är 

tänkt.” I1 

 

Ibland har upplevelsen från studenternas sida varit att man från lärosätets sida inte haft 

någon struktur eller plan för kursen alls. Detta har inneburit att det varit svårt att få svar 
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på frågor eller veta vem man ska vända sig till. Det har då också tagit onödigt lång tid 

att få svar på frågor man ställt eller återkoppling på uppgifter, denna typ av hinder gör 

också att studenten känner det som att man är mindre värd än campusstudenterna. Att 

utbildningens struktur och mål är tydliga gör det lättare att hantera sina egna studier och 

lägga upp egen tid. Just detta med struktur lyftes fram av flera som viktigt, att det märks 

när man har lärare som är intresserade och framförallt kunniga i hur man bör bedriva 

undervisning via lär plattformar, att det finns människor som förstår detta med att 

distansstudier är ett annorlunda sätt att läsa på som kräver mer av både lärare och 

student. 

 

”eftersom jag är strukturerad är det ju viktigt att utbildningsanordnaren är 

strukturerad och det har jag väl varit med om att lite då och då att den strukturen inte 

alltid har funnits, eller inte varit klar i tid utan det har märkts att det här är någonting 

som har pågått under utbildningens gång, och det kan ju vara lite stressande när man 

känner att inte allting är klart och tydligt hela tiden” I2 

Ett problem är också att man som distansstudent ibland upplever sig som mindre värd, 

människor som inte läst distanskurser ifrågasätter och förutsätter att när man är 

distansstudent har man ett annat värde, det är inte lika fint att läsa på det sättet som den 

som studerar på campus. Hälften av informanterna upplevde det som man från vissa 

lärosäten inte kändes lika prioriterad som de som går på campus och att 

kommunikationen var bristfällig, lite grann som man höftade till det när man la ut 

information där vissa uppgifter var fel tidsatta och hade brister i instruktionerna. Där 

man även hade problem med att få hjälp eller kontakt alls med lärosätet. Det tog lång tid 

eftersom det skulle mailas, eller skrivas i forumet där svarstiden kunde vara väldigt 

lång. 

 

” … sen också att människor generellt kanske rynkar lite på näsan åt distansstudier, att 

det inte är lika mycket värt som att studera på campus, har jag märkt då jag pratat med 

människor en generellt negativ attityd.” I6 

 

8.2 Upplevelsen av lärmiljön 

Under denna del beskriver vi hur studenterna upplever lärmiljön som används vid 

distansstudier. 

Eftersom alla lärosäten har sina egna plattformar och dessa varierar från lärosäte till 

lärosäte och att de dessutom på samma lärosäte kan vara olika mellan institutionerna, 

läser man mot fler lärosäten eller flera kurser men olika institutioner kan du ibland som 

student få hantera fler olika typer av tekniska upplägg. Något som upplevdes som svårt 

speciellt om du läser på många olika ställen och plockar ihop din egen utbildning. En 

plattform måste vara lätt att lära sig, funktionaliteten måste vara det som styr inte massa 

funktioner som ingen har nytta av hellre avskalad och enkel. 

 

”Det jag tycker är jobbigt är när man inte får informationen i tid, där vissa plattformar 

är rena rama djungeln att navigera på” I4 
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Att arbeta och lära sig att hitta på och använda nya lärplattformar inför varje ny 

kursstart påverkar naturligtvis även kommunikationsvägar, föreläsningsmiljö och 

uppkoppling mot campus och studentens upplevelse av densamma. De flesta 

studenterna hade åsikter om plattformen där studierna bedrivs, många var ganska 

positiva men det fanns också plattformar som upplevts som onödigt krångliga och 

svårnavigerade. Där man med svårigheter hittade relevant information och där man fick 

leta väldig länge för att hitta även enkla uppgifter som borde vara lätt tillgängliga. Men 

även där lärarana lagt upp information på flera ställen så att informationsflödet kändes 

fragmentariskt. Det gavs också exempel på där information var helt feldaterad och 

gammal från tidigare kurser, information som sedan ändrades i sista stund. Samma 

gällde kurslitteratur där man gått ut med vissa böcker för att sedan ändra med kort 

varsel pga. Att litteraturen på listan inte gick att få tag på. 

 

”På en kurs i en mer avancerad plattform blev att vi tillbringade nästan 2 veckor på att 

ställa frågor till lärarna var all information fanns eftersom den var så krångligt 

uppbyggd vilket också gjorde att alla studenter missade den första uppgiften som skulle 

lämnas in eftersom ingen hade varken sett eller hittat den” I1 

Att föreläsningar gick att se i efterhand och flera gånger var för de flesta en fördel så 

man inte behövde sitta uppkopplad en speciell tid, även om någon tyckte att live 

föreläsning kunde vara bra eftersom man då kunde fråga om det var något man ville 

fördjupa sig i, men ville då gärna att den trots allt skulle gå att se i efterhand också 

speciellt om man inte kunde närvara då den gick live. En av respondenterna hade 

erfarenhet av att endast ha tillgång förinspelade förinläsningar och blev inför en av sina 

kurser väldigt förvånad och tyckte det var ett konstigt upplägg där de nu skulle använda 

sig av Adobe connect och interagera i en föreläsning i realtid tillsammans med 

kurskamrater och lärare. Att ha tillgång till både live och inspelningar ansågs vara en 

tillgång, eftersom man ibland behövde ta del av viss information flera gånger för att 

kanske förstå en genomgång. Att bara ha live och inga inspelningar ansågs inte bra 

eftersom det då styrde när man skulle läsa och inverkade på den frihet man sökt som 

distansstudent, framför allt för de som arbetade parallellt med studierna.  

 

”Den kursen som jag läste nu sist så hade vi ju seminarier som är live och då man ska 

vara delaktig och ställa frågor och svara på frågor, Vilket kände jag var väldigt 

ovanligt för en distanskurs, för att för det mesta är det ju förinspelade föreläsningar”I6 

 

”att kunna se förläsningar live och ställa frågor direkt är jättebra det blir en känsla av 

att man är mera med, men att även kunna se dem i efterhand är viktig … ja ibland vill 

man ju se om man fattat rätt…”I3 

 

Flera av studenterna påpekade också att det var stor skillnad på de olika lärarna som 

lade upp material. Så även om plattformen var lite kaotisk så kunde ändå vissa lärare 

hantera detta på ett bra sätt och lägga upp material som var lätt att följa och jobba 

utifrån. Var det lärarutbildade så hade man mer pedagogiskt tänk och lade det på 

elevens nivå. Tyvärr är det vissa lärare som när de kommer från annan bakgrund 

exempelvis forskarvärlden har ett annat sätt att hantera undervisningen och då 

upplevdes det som att läraren i kursen lade det på för hög nivå, där man som elev 

förutsattes ha en förförståelse som kanske inte fanns.  
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”ibland känns det som om man skulle vara färdigutbildad för att förstå vad vissa vill att 

man ska göra, medan andra är hur tydliga som helst det är stor skillnad i det 

pedagogiska tänket mellan lärarna vilket gör att vissa är suveräna på att få fram 

informationen och andra inte är lika duktiga…tydliga…” I2 

Hälften av respondenterna tyckte att vissa vyer på plattformen var också alldeles för 

avancerade för att hitta material och förstå vad som förväntades. Samma respondenter 

upplevde att det hade varit bra och lärplattformen varit lite tydligare samt om alla 

lärosäten kunde komma fram till en gemensam lösning kring hur lärplattformarna ska se 

ut, detta för att underlätta lite för de studenter som läser på distans. Tre av studenteran 

ansåg sig som lite sämre en genomsnittet med att kunna använda en dator och navigera i 

denna, de härledde det till att de inte är födda i dataåldern och att de därför ligger lite 

efter rent tekniskt sätt.  Två av respondenterna ansåg att vissa kurser kanske inte passar 

på distans på grund av sitt innehåll.  

 

”Som distansstudent är portalen a och o för är inte den lättnavigerad och överskådlig 

spelar det ingen roll hur bra kursen är upplagd för du hittar inte grejerna.” I1 

 

”Det är ju beroende på kurser där med hur de lägger upp själva sidan så kan det ju 

vara extremt mycket information ibland och svårt att hitta. Mene… överlag så är den… 

men nu har man väl lärt sig så det kan ju vara därför kanske… A.. men… Det jag 

reagerat på som kan vara svårt är väl vissa svårigheter att hitta det man ska leta efter 

ibland, det kan vara svårt och tar väldigt mycket tid.” I8 

 

Sex stycken av informanterna efterfrågade också bättre kommunikationsmöjligheter på 

plattformen. Detta gäller kommunikationen med lärarna men också forum där man som 

student kan byta erfarenheter och kommunicera med andra studenter som går kursen för 

att det ska bli ett fullt utbyte av distansstudierna och att man som student ska kunna dra 

nytta av tekniken. 

 

”Men jag har läst några datakurser också som jag haft stor nytta av just med att klara 

mig själv med datorn, allt vad det är som kan krångla med operativsystem och hårdvara 

och så. Det är viktigt känner jag, att kunna klara mig själv med tekniken” I6 

 

Tre av informanterna påtalar en brist på att när vissa uppgifter, som skulle göras i grupp 

på forumet, då var en del studenter väldigt sena in med svaren så själva diskussionen 

uteblev, de upplevde att det då blev svårt att lära in det som skulle kommuniceras i 

gruppen. Sen saknades ibland interaktion med andra studenter, de saknade inte själva 

studentlivet utan mer det här att kunna diskutera studierna i ett mera samlat forum. 

Vissa lärosäten var bättre på att tillhandahålla detta medan det på vissa kurser i princip 

saknades helt ansåg samma tre informanter.  

”att ha en deadline i ett gruppforum där alla ska diskutera men där det finns vissa som 

typ lägger in sitt svar bara en stund innan det stänger gör att man ibland kan bli 

irriterad, här borde man från lärosätet tänka lite annorlunda kanske…” I3 
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8.3 Varför man valt att studera på distans. 

Här under redovisas de faktorer som påverkade mest i valet av utbildning och 

utbildningsort, varför man valt just distansstudier istället för att studera på traditionellt 

sätt på campus. 

Generellt upplevde informanterna detta med att studera på distans som något väldigt 

positivt. Man kan styra sin tid själv, kombinera jobb och familjeliv med studier. Alla 

åtta informanter har valt att bo kvar där man är rotad och läsa kurser mot olika lärosäten 

kurser som inte finns där man bor. 

 

”för att den här utbildningen som gavs i XX fanns bara där och jag ville verkligen läsa 

denna men var inte beredd att flytta till XX” I1 

 Friheten att kunna studera var och när man vill har varit en stor faktor till varför alla 

åtta informanter valt att studera på distans. Att kunna resa samtidigt som studierna var 

för någon en viktig faktor, att kunna kombinera jobb och företag var för någon annan en 

viktig bit. Att kunna lägga upp sin studietakt och att få möjlighet att välja när på dygnet 

man ska förlägga sin tid på studier ansåg de flesta av informanterna som en bidragande 

faktor.   

”förutom att kunna ta med mig studierna när jag reser och flyttar är det nog väldigt 

mycket friheten att själv kunna lägga upp efter mitt liv” I3 

 

”Men som sagt jag har inte velat låta familjen bli påverkad, så att kunna sitta när jag 

själ vill har varit bra, sitta själv på kvällen när de sover eller styra tiden. Jag vill inte 

att det ska vara något som förstör, jag vill liksom inte förstöra vår familj för att nu ska 

jag plugga och känna bara att jag inte bara är bitter hela dagarna (Skratt)” I8 

 

Alla åtta informanter ansåg just att inte behöva flytta för att studera utan att kunna bo 

kvar hemma var också avgörande för många eftersom deras partner hade jobb på orten 

där de bor, de hade bostad och rotat sig där. Vänner och familj finns i hemma 

kommunen. Barnen har sin plats på förskola och skola. Informanterna ansåg att de hade 

ett väl fungerande liv och inte hade möjlighet att flytta och bryta upp familjen bara för 

att de skulle studera. De ansåg att distansstudier gav en bra möjlighet till att kunna 

utveckla sig själva och vidare utbilda sig.  

 

”att inte ha några pengar och att fortsätta plugga har varit en bra piska i ryggen,  

..hehe.. Att ha en familj man har ansvar för och att ha barn som så småningom kommer 

upp i tonåren och där kostar massor är en rätt schysst motivation” I5 

 

För de flesta informanterna var detta med att kunna styra sin egen tid och lägga upp 

studierna efter sitt eget liv med familj, resande och arbete ett stort plus när det kommer 

till punkten med varför informanterna har valt att studera på distans. ”Jag tycker 

generellt sätt att det har varit väldigt bra, mycket frihet å möjligheter också till att 

fokusera när man känner man kan göra det som bäst.” I3 
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Motivationen hos distansstudenterna är stor, detta fanns med hos alla åtta informanterna 

detta syns tydligt i att endast en av alla åtta har läst ett program medan de andra sju har 

valt att plocka ihop de kurser de tycker är intressanta och på så vis kunna välja vad de 

vill ska ingå i en examen, detta tyder på en stor motivation och vilja att utbilda sig. För 

att kunna läsa på distans behövs ett stort intresse och en motivation att leta information 

för att kunna få med rätt typer av kurser så att man som student kan plocka ihop 

tillräckligt med poäng för att kunna ta en examen. Detsamma gäller den informant som 

valt att läsa ett program på distans och verkligen fullfölja det trots att den informanten 

upplevde en del onödiga resor till lärosätet för vissa obligatoriska träffar. Alla åtta 

informanterna upplevde känslan av att läsa på distans som en frihet. 

 

”Vi har ju haft ett lärcentrum som vi har fått åka till och varit uppkopplade rätt många 

gånger i veckan och då försvinner ju den här känslan med distans tycker jag, då blir det 

ju nästan bara jobbigt när man ska sitta… Jag är inte sånt fan av att alltid sitta vid 

Adobe och så, jag tycker det kan vara svårt att höra svårt att uttrycka sig på rätt sätt 

ehhh…. Svårt med lärarkontakt och så i perioder är man mycket ensam tycker jag. Man 

har ju inte bara det här att man kan fråga någon. Man kan ju mycket krångligare att 

maila och så men man får ju inte svar direkt ohh,,. ja. Sådana saker påverkar ju tycker 

jag.” I8 

 

”det är väldigt viktigt för mig överlag ehh att kunna styra det så pass mycket själv och 

så har jag varit inne på att någon gång kanske läsa en kurs på plats liksom eftersom jag 

sätter ihop min egen examen. Men annars vet jag inte riktigt – jag gillar verkligen det 

här med att kunna ha min egen struktur och så…” I3 

 

Motivationen till att fortsätta studera och slutföra sina studier som ”lite äldre” student 

var hos flera av de intervjuade att de inte hade råd att inte fullfölja sina studier. Detta 

tillsammans med vetskapen om att föräldrarnas utbildning speglar av sig på barnen och 

gör att de motiveras till högre utbildning var en starkt bidragande motivator.  

 

”många av oss är ju lite äldre som läser. Och jag tror att det är… man har ju liksom 

inte råd att hoppa av man måste bli klar om man gör det här nu…” I8 

 

Det är positivt med distansstudier just för att man kan ägna mera tid åt studierna än när 

man läser på campus, sex av informanterna upplevde det som skönt att slippa långa 

resor och att de kan förlägga restiden till att läsa istället. 

 

”det är den här valfriheten, att spara tid på att slippa åka till skolan…” I7 

Att kunna kombinera studierna med arbete och på det sättet slippa studielån, och ha en 

låg inkomst var också en stor faktor oavsett om man hade familj eller inte. Alla åtta 

informanter ansåg att de inte ville eller heller kunde avvara allt för mycket bortfall i 

ekonomin för att kunna studera. Då de intervjuade personera alla är vuxna och har 

jobbat lite eller mycket innan de studerat vidare så ansåg de inte att de hade råd att gå 
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ner allt för mycket i ekonomi då de flesta hade ett eget boende som kostade en del 

pengar ibland i kombination med en familj som också kostar pengar.  Informanterna vi 

intervjuade vill ha en bra utbildning men utan att behöva gå ner i det sätt de är vana att 

leva på.  

”jag var inte redo att bli bara student ville inte ha studielån och bidraget och leva på 

det och bara plugga” I1 
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9 DISKUSSION 

Här under diskuteras utifrån forskningen, teoretisk referensram och resultatet från 

studien. 

Hur man ser på och bemöter olika situationer och omgivning är helt beroende på vem 

och hur man är som person. Samma sak gäller när man som student genomgår en 

utbildning och ska ta in ny kunskap, alla är olika i hur kunskapsinhämtandet hanteras. 

Alla lär på olika sätt och har olika tankar kring detta med att läsa på distans. Men det 

finns vissa saker som är gemensamma när vi tittar på utbildningens genomförande och 

upplägg och vilka hinder som studenterna upplever, detta är vad som undersöks i denna 

studie.  

Det finns enligt forskarna två slags motivation - den inre motivationen och den yttre. 

Den här studien visade att den inre motivationen hos distansstudenterna var hög 

eftersom distansstudier enligt informanterna kräver mycket självdisciplin och 

motivation för att som student kunna planera sin tid och själv vara aktiv i mycket hög 

grad för att kunna ta del av den valda utbildningen. De allra flesta var också väldigt 

nöjda med sin utbildning i stort även om de pekade ut flera områden där förbättringar 

bör ske. Att lyckas med studierna hänger nära ihop med om studenten känner sig nöjd – 

fungerar teknik, upplägg och kommunikationen från lärosätet är det lättare att lyckas 

och lyckas man, är man nöjd. Genom yttre motivation och yttre faktorer som belöning 

och målsättning (Imsen, 2000) där studenterna lyckas på sina inlämningar och tentor 

spelade roll för resultatet i studien då det tätt hängde ihop med hur studenten uppfattade 

hur lätt eller svårt det var att bedriva studier på distans.  

9.1 Resultatdiskussion 

Genom att titta på intervjusvaren och genom läsning av tidigare forskning går det att dra 

slutsatsen att en kombination av inre och yttre motivation ger de bästa förutsättningarna 

för en hållbar motivation (Imsen, 2000). För att lyckas som distansstudent och kunna 

slutföra sina studier är det viktigt med en hög motivationsgrad vilket även Angelöw 

(1995) påpekar. 

Den här studien visade att de personer som intervjuades hade en hög eller mycket hög 

motivation vilket kan vara en förklaring till att så gott som alla i det stora hela var nöjda 

med sina studier, även om flertalet av informanterna påpekade vissa brister när det 

gäller teknik och upplägg från lärosätet. Bristande kommunikation från lärosätet där det 

framkom att framförallt sen eller helt utebliven information bidrog till svårigheter för 

distansstudenterna och ledde till minskad motivation till studier. De informanter som 

beskrev att de tyckte att studierna fungerade mycket bra hade en nära koppling till sina 

studier i form av att ha ett tydligt mål med vad man ville åstadkomma, man hade en klar 

plan kring sin studiegång och kände glädje över studierna, detta visar på att de har en 

stark inre motivation. Mehrzad (2012) menar att när känslorna är positiva inför 

studierna kommer den inre motivationen starkt och då blir det lättare att lyckas med sina 

studier.  
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I resultatet framgår det att de studenter som var väl organiserade, strukturerade och hade 

en god egen disciplin lyckades med motivationen att fullfölja sina studier. Vikten med 

disciplin för att lyckas med sina studier lyfts även fram av Ringbom (1990).  Att ha 

självdisciplin, kunna organisera sina studier och sätta strukturerna verkar vara en minst 

lika viktig variabel som det faktum att lärosätet också håller sin del när det gäller 

lättnavigerade plattformar, tydlig kommunikation av uppgifter, material och 

välstrukturerade kurser. Fungerar alla dessa delar så är studenterna överlag mycket 

nöjda med sina distansstudier, de kan då planera och förlägga sina studier efter eget 

behov baserat på sin egen tid, familjesituation och arbete. Studenterna i denna studie 

upplevde att de själva hade en god självdisciplin och gillade att studera och planera på 

egen hand, de upplevde att det räckte med den sociala interaktion med de andra 

studenterna som uppkom genom webplattformar och diskussionsforum. Detta stämmer 

inte riktigt överens med det som framkom i Fårehus (2008) avhandling där det visade 

sig att det var bra med samtal och för att lyckas med sina distansstudier. Även Koke och 

Norleve (2008) visar på i sin studie att för att lyckas bra med sina studier och öka sin 

motivation så behövs det tid och utrymme för reflektion tillsammans med andra. För 

även om man ibland saknade interaktion med andra så var det framförallt en brist som 

lyftes fram när det kom till lite mer avancerade kurser där större krav fanns på 

interaktioner mellan studenter eller mellan student och lärare. 

Andra saker som framkom under intervjuerna och som Ringbom (1990) bekräftar som 

viktigt för att lyckas med studierna är vikten av att sätta upp en egen personlig 

studieplan. De flesta informanterna i studien pratade om att de har lagt upp en tydlig 

plan för när och hur de ska studera utifrån hur de hade det på arbetet och hur 

familjelivet såg ut. De flesta informanterna tyckte att det som fungerade bra var 

vetskapen om att de själva kan planera och studera när helst på dygnet de kände att de 

ville och hade tid. Detta faktum, friheten att själva få välja när man ska studera kan ses 

som en orsak till varför informanterna valt att studera på just distans. Just detta att inte 

behöva följa någon annans tidsschema och ha ett stort mått av självbestämmande var en 

tydlig röd tråd om vad som upplevdes som viktigt för varför informanterna valt att 

studera på distans. Det här med valfrihet att läsa de kurser man vill oavsett om de finns 

på studentens hemma ort eller längre bort ser vi också som en bidragande faktor till att 

våra informanter valt att studera på distans. Det framkom från flera av informanterna att 

en bidragande faktor till valet av just distansstudier var det faktum att den kurs de ville 

läsa inte fanns på orten, eller i närområdet. 

Flera av informanterna underströk att tack vare möjligheterna till distansstudier har det 

underlättat för dem att studera vidare och erbjudit möjligheter till vidareutveckling och 

omskolning, som förhoppningsvis leder till ett karriärsbyte, senare i livet. Distansstudier 

erbjuder även en möjlighet till utbyte med andra personer, lärare och professorer för 

utbyte av lärstimuli och motivation. Övriga studenter som alla har gjort ett aktivt val att 

studera på distans och kanske har en liknande livssituation som de studerande kan ta 

lärdom av, byta erfarenheter och underlätta för varandra. Detta underlättar för en väl 

fungerande studietid och det menar Dysthe (2003) är en viktig faktor för lärandet. 

 En del av informanterna uttryckte ett visst mått av missnöje med att vissa lärplattformar 

inte ger studenten utrymme för grupparbete och diskussionsforum under kontrollerade 

former. Även om de här informanterna själva valt att studera på distans och på så vis 
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frångår det naturliga mötet med andra studerande så ansåg de att de i vissa moment hade 

varit hjälpta av att vara i en grupp med likasinnade för möten och diskussioner kring 

vissa ämnen i studierna, detta gällde framförallt de kurser där det gäller att se och tolka 

fenomen ur olika perspektiv. I detta kan vi tolka det som vi tidigare skrivit att det är av 

största vikt för att studenter ska lyckas med sina studier att de kan hitta sin motivation 

både yttre och inre och i detta fall är det den yttre motivationen som man får av att 

interagera med andra studenter och deras erfarenheter som saknas (Muir, 2001). Det vill 

säga att det är viktigt för lärandet att det finns människor runt omkring som kan hjälpa 

till med att stötta och reflektera över redan uppnådd kunskap men också för att kunna 

utvecklas vidare (Koke och Norleve, 2008). 

Vikten av språket och våra sociala kontexter tillsammans med hur vi lever och använder 

oss av dessa som stöd och referenser när vi lär och utvecklas är en viktig 

framgångsfaktor i lärandet enligt Bruner (1996). Att vara en social person där man lär 

sig genom diskussion och genom att lyssna är naturligtvis ingen bra utgångspunkt för 

den som väljer att studera på distans. Det gör då att vissa studenter inte slutför sina 

studier då deras sätt att lära inte passar in om de tänker sig distansstudier som något som 

de ska genomföra helt utan stöd av andra.  Där det brister för dessa studenter ser vi att 

det är av vikt för lärosätet och de som arbetar med lärplattformen att de förstår vikten av 

en enkel mötesplats för distansstudenterna, en plats där de fritt kan diskutera sina tankar 

och frågor samt få svar på dessa av lärare och andra studenter. Det vi har fått fram av 

studien är att flera studenter upplever att det många gånger är så att det är kort 

framförhållning av när första och sista diskussionsfrågan ska svaras på vilket är ett 

problem för många då de inte är inne på kursens lärplattform varje dag. Låt säga att en 

student är inne på plattformen måndagkväll, en lärare gör en justering av något 

förutbestämt på schemat, studenten arbetar och tänker lägga sina studier i slutet av 

veckan och loggar således inte in på lärplattformen förens fredag eftermiddag. Där har 

studenten missat en massa viktig information och kanske får ett väldigt pressat 

tidsschema då man frångått det som tidigare bestämts.  

Lärosäten borde tänka på att lägga upp och ta tillvara på studenternas vilja att lära och 

utvecklas gemensamt genom att skapa delar av plattformen så att det skapas en 

gruppdynamik med utbyte av varandra även vid studier på distans. På detta sätt byggs 

det upp en struktur kring lärandet, genom social interaktion och ett kognitivt stöd 

mellan studenterna men också mellan lärare och student, vilket ger en trygghet även i 

distansstudierna. Denna typ av struktur hjälper studenten att ta tillvara egna (och andras) 

reflektioner och erfarenheter något som även Bruner (1996) framhåller som en 

framgångsfaktor för lärande. Sett ur inlärningssynpunkt lär man sig genom att både se 

och få förklarat för sig begrepp och olika fenomen. Detta verkar också vara det som 

studenterna själva, framför allt på högre nivå vid exempelvis uppsatsskrivande, 

efterlyser generellt. När man närmar sig uppgifter som är mer krävande och som bygger 

på mer självständigt arbete behövs mera inledande och grundläggande information och 

kontakt. Detta för att kunna använda sig av den kunskap som förmedlats för att därefter 

kunna omsätta kunskapen i det egna arbetet (Östlund, 2008).  

Ingenstans under intervjuerna framkommer det huruvida tidigare erfarenheter av 

distansstudier underlättar för fortsatta distansstudier, vilket är en av huvudorsakerna till 

problem med distansstudier enligt Östlund (2008). Hennes forskning visade även att 

familjen kunde vara ett hinder för distansstudier men inga personer av de vi intervjuade 
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såg familjen som ett hinder eller problem för studier på distans, det upplevdes snarare 

som en motivation till att fortsätta studera. Framförallt för att kunna ge sina barn en 

bättre framtid och vidareförmedla den egna studiebakgrunden med högskolestudier 

vidare till sina barn. 
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10 Slutsatser och Fortsatt forskning 
Syftet med denna studie var att titta på hur studenter som läser eller har läst på distans 

upplever att det är att studera på detta sätt och för att se vilka hinder man upplever som 

distansstudent, hur lärosätets upplägg påverkar och varför man väljer att läsa på 

distans. 

10.1 Slutsatser utifrån forsknings frågorna  

Resultatet visade att det handlar mycket om hur välmotiverad studenten är, hur mycket 

självdisciplin studenten har och hur mycket tid som läggs ner på studierna. Vidare var 

det tydligt att en stor del av motivationen kring studierna även beror på hur man 

upplever lärosätets upplägg, tillgänglighet och kommunikation när det gäller uppgifter, 

återkoppling och information om kursen. 

De slutsatser som går att dra utifrån denna undersökning, tidigare studier och 

forskningen som även om den är lite äldre, är att det viktigaste för att lyckas med studier 

på distans är ett stort mått självdisciplin, att som student kunna organisera sin tid, 

schemalägga och ha rutiner kring sina studier. Mycket handlar om hur man som student 

hanterar tillvaron runt omkring sig och att det finns ett mål för studierna. Där även 

motivation är en viktig faktor både vad gäller den inre motivationen, yttre motivationen 

och drivkrafterna som lett till varför personen valt att studera på distans. Därför är 

faktorn varför man valt att studera på distans viktigt att titta på eftersom den bidrar till 

hur välmotiverad studenten är att strukturera, lägga ner tid och faktiskt sätta sig in i sina 

studier. 

10.1.1 Varför väljer man att studera på distans? 

Studien visade att anledningen till att en del av de studenter vi intervjuat valt att studera 

på distans och att fullfölja sina studier är för att de i vuxen ålder vill ändra inriktning på 

sitt yrkesliv och de har då varken tid eller råd att misslyckas genom att inte slutföra sina 

studier. Många av studenterna i studien tyckte att det var bra att kunna arbeta samtidigt 

som de studerar detta gör att de inte behöver ta så mycket i lån och kan fortsätta att leva 

på sammavis som de gjorde innan de började studera. Överlag lyftes framför allt 

friheten fram, detta att kunna delta i studier oavsett bostadort, familjesituation och att 

slippa resor, att kunna anpassa studierna utifrån den egna livssituationen. Att kunna ta 

del av inspelade föreläsningar när tid fanns oavsett vilken tid på dygnet och kunna se 

dem flera gånger lyftes fram som en framgångsfaktor för de flesta studenterna i studien 

även om några av dem ansåg att det var bra att ha seminarieföreläsningar för att få mer 

interaktion studenter emellan samt interaktion med lärare.  

10.1.2 Vilka hinder upplever studenter att det finns med att läsa på 
distans? 

De studenter som däremot inte slutfört sina studier påpekade att detta med otydliga 

strukturer och kommunikation som brast från lärosätets sida spelat in i valet att avbryta 

studierna i förtid eller att byta inriktning på studierna och ibland till och med välja ett 

annat lärosäte. 

De studenter som visade på god struktur, mål och självdisciplin verkar ha bäst 

förutsättningar att lyckas slutföra sina studier. Men även hur lärosätet hantera upplägget 
kring studieplattformar, kommunikation och kontakt med studenterna och 
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framförhållning spelar stor roll för om studenten ska orka slutföra studierna, då 

upplevelsen av att vara distansstudent även om det är väldigt fritt i viss mån också 

upplevs som väldigt ensamt. Att information ska vara lätt att nå, att återkoppla vid 

frågor och att tekniken inte får vara för avancerad verkar vara en viktig faktor i hur man 

som student upplever om det är enkelt eller svårt att läsa på distans. 

10.1.3 Hur upplever studenterna att lärmiljöerna påverkar studierna? 

En fråga att ställa sig är om det finns det tydliga framgångsfaktorer för de som lyckas 

med sina studier på distans.  

Det som tydligast framkom i studien var att framför allt struktur från lärosätet spelade 

stor roll för de allra flesta. Krångliga plattformar där informationen upplevdes som 

fragmenterad, gammal eller att ny information kom ut sent med kort framförhållning 

drog ner motivationen till att lägga ner jobb på studierna. En annan faktor som 

upplevdes som negativ var där studenten upplevde ett glapp i kommunikationen där 

kontakten med återkoppling inte riktigt fungerade, och där studenten hade känslan av att 

man kanske inte var lika högt värderad som campusstudenterna. 

Däremot så var välfungerande teknik, kommunikation, och intresserade lärare en 

motivationshöjande faktor. När det gällde tentamen av kurser varierade det en del i 

svaren men de allra flesta var väldigt nöjda med så kallad hemtentamen där det gick att 

fördjupa sig i frågor och lägga ner tid inom ämnet. Även tidssatta tentamen med 

flervalsfrågor var positivt, det som inte uppskattades lika mycket var när det skulle 

bokas sal och studenten skulle åka iväg att göra en tentamen på ett campus. Momentet 

med att boka sal upplevdes som för mycket styrt och inverkade på den frihet som var en 

av anledningarna till att man valt denna studieform. 

 

Överlag var alla de intervjuade studenterna överens om att läsa på distans kräver en hel 

del av studenten i form att man måste ha självdisciplin och struktur. De var också 

överens om att distansstudier även ställer krav på att man från lärosätets sida kan sätta 

bra strukturer, ha god kommunikation där information och snabb återkoppling lyftes 

fram som viktigt. 

 

Några av de saker som framkom som extra viktiga i studien för att distansstudier ska 

fungera är de som vi nedan väljer att lyfta fram. Det var de saker som verkade väldigt 

tydliga för att man både som student och som lärosäte kan skapa goda förutsättningar 

för att man som student ska lyckas slutföra sina studier 

 

Som student: 

 

• Självdisciplin  

• Tid och engagemang. 

• Motivation 

 

Som lärosäte: 

 

• Tydlig struktur  

• Tillgänglig lättnavigerad plattform och fungerande teknik 

• Kommunikation (ex. information och återkoppling)  

• Framförhållning  
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10.2 Fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning är att göra flera tvärsnittsstudier för att studera 

distansstudenter över tid, på flera nivåer och med ett större urval för att bekräfta 

resultatet från denna studie. Att även kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för 

att få en djupare förståelse från studenternas perspektiv vore intressant att titta på.   

  

Det kan även vara av intresse att titta över hur upplägget av plattform, kurser och 

kommunikation påverkar studenternas förmåga att slutföra sina studier. Därför skulle 

det vara intressant att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan hur olika 

program och kurser är upplagda utifrån olika lärosäten och lärare, finns det vissa 

lärosäten som lyckas bättre än andra? 

Att titta på vilka likheter och skillnader det finns mellan hur studenterna upplever sina 

studier som campusstudent eller distansstudent vore också en intressant del att titta på 

både utifrån studenternas perspektiv, men också utifrån hur lärosätet och lärare ser på 

detta med att handleda studenter på campus och på distans. 

Vår studie visar på att det ser väldigt olika ut med hur studier bedrivs på nätet det vore 

därför också väldigt intressant att undersöka hur utbildning för lärare och lektorer ser ut 

när det kommer till att undervisa och bedriva kurser på distans. Har de fått någon 

speciell utbildning eller måste den lösa undervisningssituationen själva utifrån sina egna 

intressen och förkunskaper.  
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Bilaga I 

I 

Missiv 
Hej!  

 

Vi är två kvinnor som just nu skriver på vår c-uppsats på Linneuniversitetet inom ämnet 

pedagogik, vår uppsats handlar om att studera på distans. Vi har själva under våra studier 

upplevt en del svårigheter och hinder med att studera på distans. Samtidigt som vi har en 

motivation som gör att vi trots det genomför vår studiegång på distans. Vi vill därför undersöka 

hur andra distans studenter upplever sina distansstudier. 

Vi undrar om du skulle ha möjlighet och vilja att delta i denna undersökning om hur just du 

upplever hur det är att studera på distans. Under intervjutillfället kommer vi att använda oss av 

ljudupptagning för att säkerställa att vi inte missar någon information och säkerställa att vi kan 

få en kvalitetssäkrad analys utifrån intervjuen. Vi beräknar att intervjuen kommer att ta ca.30–

60 minuter. 

Vi förhåller oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (vr.se) som innebär att vi som 

forskare förhåller oss till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Detta innebär att allt ni säger under intervjuen kommer att vara helt konfidentiellt, och 

materialet kommer endast att behandlas av oss två och när uppsatsen är godkänd kommer allt 

material att raderas. Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa 

frågor. 

Deltagandet i den här undersökningen är också anonymt och tystnadsplikt gäller. Därför 

kommer alla uppgifter anonymiseras med bokstav eller nummer och skrivas på sådant sätt att 

informationen inte kan röja de deltagande informanterna. Intervjun och uppsatsen kommer 

användas utifrån forskningssyfte, och materialet kommer inte att användas på något annat sätt i 

icke-vetenskapliga syften. 

Vill du ha en kopia på den färdiga godkända uppsatsen vill vi gärna ha din mailadress så mailar 

vi dig gärna det färdiga resultatet. 

 

Låter det här intressant och du önskar att delta når du oss enligt följande: 

 

Petra Andersson                                                             Theresa Lindahl 

E-post: ppeettrraa74@gmail.com                                     E-post: thealin@telia.com 

Mobiltelefon: 0702 - 596711                                            Mobiltelefon: 070–7390845     

 

Handledare för uppsatsen på Linneuniversietet är: 

Marie Gunnarsson                                                          

Epost: marie.gunnarsson@lnu.se 

                                            

 

 

Med vänliga hälsningar // Petra Andersson och Theresa Lindahl 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: 

·         Kön 

·         Ålder 

·         Familjesituation 

·         Studiebakgrund campus/distans 

·         Mål med studier 

  

 1.   Hur tycker du det är att studera på distans.? 

 2.  Varför valde du att studera just på distans.? 

 3.   Vilka svårigheter/hinder upplever du när det gäller dina studier 

 4.   Vad är det som motiverar dig till att studera på distans? 

 5.   Har du någon gång övervägt att hoppa av.? 

a)   Varför 

b)   Vad fick dig att fortsätta 


