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ABSTRAKT 
Syftet med undersökningen var att ge en bild av hur studenter i en högskoleutbildning på 

distans upplever sitt lärande. Fokus har lagts på den eventuella kopplingen mellan 

studenternas yrkeserfarenhet/yrkespraktik och deras lärande i en utbildning. Undersökningen 

utgår ifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv och ett fenomenologiskt synsätt. Den empiriska 

undersökningen genomfördes i form av intervjuer med fem studenter som utbildar sig till 

lärare inom förskola och förskoleklass. Intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar och utmynnande i ett antal övergripande områden 

och teman. Resultatet visar att studenterna upplever att yrkeserfarenheten påverkar deras 

lärande bland annat genom ett praxisnära förhållningssätt och att de ”tänker i arbetet” när de 

studerar. Studenterna ser många fördelar med att arbeta parallellt med studierna och anser att 

deras erfarenhet i stor utsträckning tas tillvara i utbildningen. De effekter som studierna 

upplevs ha fått i yrkespraktiken är framför allt att studenterna kan sätta ord på sitt handlande 

och reflektera över sitt eget förhållningssätt och den egna verksamheten i större utsträckning 

än tidigare. 

Nyckelord: distansutbildning, lärande, lärarutbildning, vuxna studerande, yrkeserfarenhet, 

yrkespraktik 

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe how distance students in higher education experience 

learning. The focus of the study is the connection between the students’ professional 

experience/occupational practice and their learning. The survey is founded on a qualitative 

research perspective and has a phenomenological approach. The empirical survey was carried 

out through interviews with five students who train to become teachers for pre-school and 

pre-school class. The interviews were processed and analyzed on the basis of the research 

questions, and resulted in a number of general areas and themes. The results indicate that the 

students experience that their work affect their learning. They have a practical attitude 

towards their studies and relate to their work practice when studying. The students can see 

many advantages in working alongside their studies and consider that their experience, to a 

great extent, is made the most of in their education. The students experience that the effect the 

studies have had in their occupational practice is, above all, that the they can put their actions 

into words and reflect upon their own work to a greater extent than before.  

Keywords: adult learners, distance education, learning, occupational practice, professional 

experience, teacher training 
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INLEDNING 
 

Att vara distansstudent innebär ofta att ställas inför utmaningen att kombinera studier med 

privatliv och yrkesarbete. Denna uppsats har kommit till inom ramen för en distanskurs och 

det faktum att jag själv är, och även tidigare har varit, distansstudent har bidragit till mitt 

intresse och min förståelse för distansstudier ur ett deltagarperspektiv. 

I mitt yrke har jag erfarenhet av högskoleutbildningar på distans ur ett anordnarperspektiv. 

Under ett par års tid har jag arbetat som kurssamordnare och lärare i distansutbildningar som 

riktar sig till yrkesverksamma barnskötare och lärare. Majoriteten av dessa studenter arbetar 

inom pedagogisk verksamhet samtidigt som de studerar och har i många fall lång 

yrkeserfarenhet.  

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB och Högskoleverket 2008) är 

distansstudenten äldre än den genomsnittliga studenten och 2006/2007 läste närmare var 

fjärde student på distans. 90 % av distansstudenterna läste på deltid. Med tanke på att utbudet 

av distanskurser och utbildningar på deltid ökar borde det vara av intresse för utbildnings-

anordnare att i högre grad uppmärksamma pedagogiska frågor inom denna typ av 

utbildningar. Det är min uppfattning att den campusbaserade heltidsutbildningen, ibland 

kallad närutbildning, ofta får stå som modell vid planering och administrering av 

distansutbildningar. Detta trots att den studentgrupp utbildningen vänder sig till har andra 

förutsättningar för och mål med sina studier än de yngre heltidsstudenter som läser 

campusbaserade kurser. I den utvärdering av lärarutbildning på distans som gjordes av 

Högskoleverket 2007 använder man begreppet studentanpassning (Högskoleverket 2007). I 

utredningen påpekas att anpassning utifrån målgrupp är en mycket betydelsefull faktor i de 

flesta former av flexibel utbildning, dit distansutbildning ofta räknas, och ett syfte med 

distansutbildning är att tillvarata distansstudenternas erfarenheter och möjliggöra en 

kombination av studier, yrkesliv och privatliv.  

Vid planering av kurser och i möten med studenter har jag och mina kollegor haft anledning 

att fundera kring hur studenternas yrkeserfarenhet inverkar på deras lärande i utbildningen. 

Hur påverkar växelverkan mellan studier och arbete deras lärande?  Upplever studenterna att 

deras yrkeserfarenhet är en tillgång som tas tillvara i utbildningen? Vilka effekter upplever de 

att det de lär sig i kurserna får i deras yrkespraktik?  

Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur studenter i en deltidsutbildning på distans 

upplever sitt lärande. Jag finner det speciellt intressant att närmare undersöka vilka kopplingar 

det finns mellan studenternas yrkeserfarenhet/yrkespraktik och deras lärande genom 

studierna. I förlängningen hoppas jag att detta ska kunna leda fram till förslag kring hur 

pedagogik och kursupplägg i distanskurser kan anpassas så att gynnsamma förutsättningar ges 

för studenter med yrkeserfarenhet som arbetar vid sidan av sina studier. Det är i 

spänningsfältet mellan arbete och studier, mellan praktik och teori som denna undersökning 

tar sin utgångspunkt. 
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PROBLEMET OCH DESS BAKGRUND  
 

Detta är i första hand en empirisk studie. I följande kapitel förs ett resonemang kring för 

problemområdet relevanta begrepp och olika aspekter av det spänningsfält inom vilket 

undersökningen tar sin utgångspunkt belyses. Förutsättningar för och teorier kring vuxnas 

lärande beskrivs översiktligt. Några tankegångar kring begrepp som distansutbildning och 

flexibelt lärande återges och några infallsvinklar på de förutsättningar för lärande som dessa 

utbildningsformer för med sig redovisas. Då begreppet (yrkes)erfarenhet spelar en stor roll i 

denna undersökning återges några beskrivningar av individuell och gemensam erfarenhet. 

Teorins och praktikens förhållande till varandra diskuteras i koppling till formellt, icke-

formellt och informellt lärande. Dreiers teori om deltagande i social praxis ges relativt stort 

utrymme i bakgrundsdelen då deltagande i olika handlingssammanhang är en betydelsefull 

faktor för distansstudentens lärandesituation. Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

forskning med relevans för problemområdet.  

 

Problemområdet 
I denna uppsats fokuserar jag på vuxna studerande. Enligt Östlund (2008) benämns vuxna 

studerande över 25 år som adult learners i den engelskspråkiga litteraturen. Min erfarenhet är 

att detta stämmer väl in på den undersökningsgrupp jag har valt. Förutom att studenterna i 

undersökningen har nått en viss ålder har de också en yrkeskarriär bakom sig.  

Jag väljer att använda mig av begreppen distansutbildning, distanskurs, distansstudier och 

distansstudent. Distansutbildning används enligt Holmberg (2006) i första hand när 

utbildningen ses ur ett organisatoriskt perspektiv och distansstudier när det ses ur den 

studerandes synvinkel. Det kan tyckas att termen flexibelt lärande borde vara ett mer 

rättvisande begrepp än distansutbildning, vad gäller den kurs/utbildning där min undersökning 

kommer att genomföras, eftersom den aktuella utbildningen kombinerar distansstudier med 

fysiska träffar. Holmberg menar till exempel att en organisation av undervisning och studier 

där fysiska träffar kombineras med distansundervisning kan rubriceras som flexibelt lärande. 

Anledningen till att jag trots detta valt den något ”föråldrade” benämningen distansutbildning 

är att detta begrepp är vedertaget vid Växjö universitet och används både av deltagare och 

anordnare inom den aktuella utbildningen.  

Det bör i detta sammanhang poängteras att distansutbildning endast utgör en 

bakgrundsvariabel i denna undersökning. Den för studien mest betydelsefulla omständigheten 

är det faktum att studenterna studerar på deltid. Valet att ändå använda mig av begrepp som 

distansstudent och distansutbildning istället för deltidsstudent och deltidsutbildning grundar 

sig på att jag betraktar de förstnämnda uttrycken som mer etablerade och välbekanta. Jag 

håller också för troligt att dessa uttryck, för många människor, för tankarna till studenter som 

studerar på deltid vid sidan av sitt arbete.  

Studenterna som står i fokus i denna undersökning har parallellt med sina studier arbetat inom 

förskola, förskoleklass, skola eller annan pedagogisk verksamhet. Fortsättningsvis kommer 
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jag att benämna yrkeserfarenhet från ovan nämnda verksamheter som erfarenhet av 

pedagogisk verksamhet. Enligt Lönnheden och Olstedt (2005) är erfarenhet ett mångtydigt 

begrepp. I deras definition är erfarenhet ”(…) sådant som människor upplever i sina liv och 

som bidrar till att forma dem (t.ex. i familjen på fritiden och i skolan). Det kan också handla 

om erfarenheter gjorda i arbetslivet. ” (Ibid, s 104). I detta sammanhang lägger jag dock inte 

någon annan värdering i begreppet yrkeserfarenhet än att personerna har arbetat inom ett visst 

verksamhetsområde under ett antal år. Begreppet praktik eller yrkespraktik används i denna 

undersökning för att benämna den verksamhet där studenterna utövar sitt yrke. 

Yrkespraktiken kan innefatta både den konkreta verksamheten och hur studentens handlande 

tar sig uttryck i själva yrkesrollen.  

För mig har det, i arbetet med denna undersökning, varit en utgångspunkt att lärande är en del 

av att vara människa och att lärande är en komplex process som sker i olika sammanhang och 

i olika former. Det är min uppfattning att lärande är det ord som bäst täcker in mänsklig 

utveckling utan att göra skillnad på i vilket sammanhang och i vilken form utvecklingen har 

ägt rum. Jag har utgått ifrån att studenternas lärande sker både inom ramen för deras studier, i 

deras yrkespraktik och i deras övriga liv. I denna undersökning avser ordet lärande både själva 

lärandeprocessen och det studenterna upplever att de lär sig i betydelsen tar med sig från sina 

studier och/eller sin yrkespraktik.  

Bakgrund 

Att lära som vuxen 

Enligt Borgström och Gougoulakis (2006) skiljer sig förutsättningarna för barns/ungdomars 

och vuxnas lärande åt. De menar att vuxnas villkor avviker från yngre människors ifråga om 

erfarenheter, kunskaper och sociala förutsättningar, både i mängd och beskaffenhet. 

Utvecklingen inom vuxenpedagogiken eller andragogiken har enligt Borgström och 

Gougoulakis (s 39) utmynnat i ett antal normgivande principer: 

1) vuxna har rika erfarenheter av liv och arbete 

2) vuxna är mer motiverade 

3) vuxna bör behandlas med varsamhet 

4) vuxna är mer målmedvetna 

5) vuxna är problemorienterade 

6) vuxna behöver bemötas som ”vuxna” och vill ha inflytande över studiernas innehåll, uppläggning och 

utvärdering 

7) vuxna lär sig bäst i utbyte med andra deltagare.  

Illeris (2007) beskriver i boken Lärande vuxnas lärande utifrån ett livsskedespsykologiskt 

perspektiv. Illeris menar att människor i vuxen ålder lär sig det de vill lära sig. Selektiviteten 

blir en följd av de livsval och de prioriteringar människan gör. Om en vuxen lärande inte 

känner att något är meningsfullt – i relation till sina medvetna eller omedvetna livsmål - 

kommer hon inte heller att ta det till sig och lägga energi i lärandeprocessen. Han påpekar 

vidare att den vuxna människan utgår från de resurser han eller hon har och bygger i sitt 

lärande vidare på dessa resurser. Illeris betonar dock att det finns en motsägelse i det faktum 

att den vuxna lärande, trots sin självständighet, ofta har förväntningar på en kunskaps-

överförande lärare enligt den ”traditionella” skolans modell.  
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Distansutbildning och flexibelt lärande 

Distansutbildningskommittén (DUKOM) använder i en av sina utredningar begreppet 

distansutbildning som motsats till närutbildning (Distansutbildningskommittén 1998a). 

Närutbildning motsvarar den traditionella utbildningsformen, där studerande och deras lärare 

befinner sig i samma fysisk-geografiska rum i samband med undervisningen. 

Distansutbildningskommittén (1998b) återger i en andra utredning den definition av 

distansstudier som 1990 utarbetades av Keegan. Enligt denna definition kännetecknas 

distansutbildning av att:  

 lärare och studerande till stor del är fysiskt åtskilda 

 en utbildningsorganisation påverkar studierna genom upplägg och handledning 

 man använder sig av tekniskt stöd för att möjliggöra kommunikation 

 utbildningsorganisationen ser till att det är tekniskt möjligt för den studerande att ta 

initiativ till eller ta del av en dialog 

 de studerande undervisas individuellt och inte i grupp, eventuellt med undantag av enstaka 

fysiska träffar 

Enligt utredningen (Ibid) skulle den sista punkten i Keegans definition förmodligen kunna 

formuleras annorlunda idag eftersom de tekniska möjligheterna till interaktion inom en grupp 

och mellan lärare och grupp har utvecklats avsevärt sedan tillkomsten av Keegans definition.  

Enligt SOU1998:83 (Distansutbildningskommittén 1998b) har ordet flexibilitet ofta använts 

för att poängtera omställningar av traditionella utbildningsmodeller. I ovan nämnda utredning 

används dock begreppet för att visa hur tekniskt stöd i sammansmältning med distans-

utbildningens arbetsformer kan gestalta sig i utbildningar och ge förutsättningar för studier. 

Begreppet härstammar framför allt från högskole- och universitetsvärlden. Distans-

utbildningskommittén menar att flexibel utbildning innebär att utbildningsanordnaren ska 

anpassa sig efter den studerande och inte enbart tvärtom. Den studerande ska ges möjlighet till 

stor valfrihet vad gäller upplägg av studier och sättet att studera (Utbildningsdepartementet 

1998a).  

Enligt Holmberg (2006) kan aspekterna av ett flexibelt lärande ses både ur organisatörens och 

den studerandes synvinkel. Utbildningsanordnaren ska ta hänsyn till och stödja studentens 

lärande och kommunikation genom organisation, planering och genomförande av 

undervisningen. De höga krav som ställs på utbildningar med flexibelt lärande kräver stora 

anpassningar och reformeringar i flera avseenden. Flexibelt lärande är en kombination av 

ideologi, pedagogik och teknik och kännetecknas av att den vuxne studerande och dess 

lärande står i fokus. 

Söderlund (2000) anser att få av de termer som används i koppling till distansutbildning och 

flexibelt lärande - som till exempel livslångt lärande, nätbaserat lärande och Internetbaserat 

lärande - kan beskrivas som vetenskapliga. Distansutbildning har enligt Holmberg (2006) 

fram tills idag inte haft någon hög status inom forskningen och han menar att behovet av 

kunskap på systematisk och vetenskaplig grund inom området ökar. Trial-and-error-beteende 

har inte sällan tillämpats vid upplägg av utbildningar på distans, och enligt Holmberg har 
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denna utbildningsform ofta betraktats som något enkelt där man har tagit traditionell 

klassrumsundervisning och helt enkelt flyttat in den i det nya formatet.  

Att lära på distans 

Söderlund (2000) menar att lärandet i distansutbildningar, utifrån en sociokulturell syn på 

lärande, sker inom ramen för olika kontexter; till exempel arbetsplatsen, hemmet och skolan. I 

detta avseende är lärandet utbrett i tid och rum. Även Illeris (2007) lyfter fram oberoendet av 

tid och rum och överbryggandet av stora geografiska avstånd i koppling till Internetbaserat 

lärande. Han påpekar också att det faktum att kommunikationen är skriftlig och tidsförskjuten 

har vissa vinster ur lärsynpunkt. Individen blir mer synlig, den skriftliga kompetensen övas 

upp och genom skrivandet tränar den lärande sin förmåga att reflektera. Han menar också att 

sociala förmågor stärks, men poängterar samtidigt att Internetbaserat lärande också fordrar att 

deltagarna är motiverade och villiga att engagera sig. Säljö (2000) menar att de möjligheter 

som ges till interaktivitet och kommunikation med hjälp av datorer utgör ett första hot mot det 

sedvanliga samspelet i klassrummet genom att spelreglerna ändras i tre avseenden. För det 

första förändras relationen mellan elev och lärare där handledningen dominerar som 

undervisningsform. För det andra får lärandet mer karaktär av produktion och skapande än 

reproduktion och för det tredje kommer världen, med all den information som finns, närmare. 

Enligt Söderlund (2000) finns det inom distansutbildning koppling till både behavioristiska 

och kognitiva/konstruktivistiska teorier om lärande. En individualistisk syn på lärande har 

varit vanligt förekommande men även inriktningar där man betonat sociala processer i 

förhållande till lärande figurerar. Han menar att det finns ett behov av en generell teori kring 

lärande inom distanskurser utifrån vilken man kan utforma utbildningar. Holmberg (2006) 

menar, å sin sida, att ”I den reguljära undervisningen kan såväl frånvaro som närvaro av 

pedagogik vara dold, medan distansutbildning i någon egentlig mening inte existerar utan 

pedagogiska överväganden.” (Ibid, s 313).  

DUKOM (Distansutbildningskommittén 1998a) menar att distansutbildning har många 

pedagogiska fördelar i och med det faktum att den studerande befinner sig i sin vanliga miljö 

som kan vara hemmet eller arbetsplatsen – utbildningen kan anpassas efter individen. För en 

student som utbildar sig inom ett område som har koppling till deras yrke kan utbildningen 

komma dem tillgodo även innan den är avslutad genom att de får möjlighet till direkt 

tillämpning, vilket kan befrämja studierna. DUKOM betonar dock att distansstudier också 

innebär ett större ansvarstagande och kräver en starkare motivation från studentens sida än 

vad närutbildning gör – därför anser utredningen att distansutbildning i de flesta fall är 

lämpligare för vuxna än för barn och ungdomar. 

Erfarenhet 

Salling Olesen (2006) ser lärande ur två perspektiv. För det första betraktar han det ur ett 

livshistoriskt perspektiv där han frågar sig hur människan uppfattar sitt liv och hur hon till 

följd av sin erfarenhet bildar sin framtid. För det andra ser Salling Olesen lärande ur ett 

vardagslivsperspektiv där han resonerar kring hur samhälleliga strukturer och praktiska 

områden - i form av familj, arbete, privatliv - som den vuxne ingår i påverkar lärandet. Sättet 
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på vilket vuxna människor använder utbildning har starka kopplingar till individens 

yrkesidentitet och personliga livshistoria (Ibid).  

Lönnheden och Olstedt (2005) menar att erfarenhet kan vara till nytta men också bli en 

belastning när man befinner sig i en lärandesituation där man gör kopplingar till tidigare 

erfarenheter. Författarna resonerar kring de två verb som ofta används i koppling till 

erfarenhetsbegreppet; att ha och att göra. Det förstnämnda, att ha, indikerar en syn på 

erfarenhet som något statiskt där nya erfarenheter adderas till äldre. Det senare, att göra, visar 

på fler aspekter: ”I ljuset av nya erfarenheter och kunskaper kan den tidigare gjorda 

erfarenheten få ny innebörd och betydelse. Ett medvetet reflekterande kan då leda till 

lärande.” (Ibid, s 105). Lönnheden och Olstedt påpekar dock också att det kan finnas 

anledningar till att människor väljer att inte utsätta sig för omprövning av sina tidigare 

erfarenheter.  Erfarenheter är inte enbart individuella utan det finns också en gemensam 

erfarenhet. Studenter kan t.ex. känna igen sig i varandras erfarenheter och genom samtal kan 

erfarenheter göras till något allmänt och mer generellt.  Lönnheden och Olstedt menar att det 

är väsentligt att lärare för vuxna förstår hur individens erfarenheter utgör grundval för det 

lärande som ska äga rum. Genom att försöka få en bild av den erfarenhet som individen 

relaterar till kan förståelse ofta fås för individens lärprocess och eventuella svårigheter i denna 

process.  

I erfarenhetsbegreppet inryms både känslor, tankar och handling (Härnsten 2006). En 

erfarenhet behöver dock processas för att bli synlig. Denna bearbetning kan ske t.ex. genom 

samtal eller reflektion. Erfarenhet är inte bara en individuell utan till lika stor del en kollektiv 

angelägenhet. Att ta del av andras erfarenheter ger även individuell utveckling (Ibid). Även 

Salling Olesen (2006) påpekar att erfarenhet är en gemensam process.  

Uljens (1998) menar att grunden till erfarenhet är att reflektera över sinnesintryck och 

upplevelser. Han menar att reflektionen kan vara omedveten. Genom att fokusera på 

sinnesintryck och upplevelser utifrån tidigare erfarenheter tydliggör människan ”(…) vilka 

delar av min erfarenhet som kan vara av betydelse för den närvarande upplevelsen”. (Ibid, s 

166). Det handlar om en process där intryck, minnesbilder och förståelse sorteras och ordnas 

upp. När människan reflekterar över sådant hon upplevt kan det innebära en förändring av 

erfarenheten och Uljens poängterar att erfarenhet inte kan uppstå utan reflektion. När 

individen tolkar upplevelser kan han eller hon inta olika perspektiv. Att låta den struktur av 

erfarenhet som byggts upp variera är en medveten och ibland obehaglig handling eftersom det 

innebär att en risk. ”Risken består i att vi kan ’förlora oss’, d v s att vi inte vågar tro att vi 

hittar tillbaka till våra ursprungliga erfarenheter som garanterade en organiserad upplevelse av 

verkligheten. ” (Ibid, s 167). Uljens frågar sig dock om det finns något att hitta tillbaka till 

eftersom reflektionen hela tiden förändrar oss.  

Lärande i teori och praktik 

Enligt Gustafsson och Mouwitz (2008) kan det livsvida lärandet delas upp i formellt, icke-

formellt och informellt lärande. Det formella lärandet representerar det lärande som äger rum 

inom de traditionella utbildningsinstitutionerna. Denna miljö är speciellt utformad för 

pedagogisk verksamhet, det finns ett bestämt innehåll och uttalade mål för individens lärande.  
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Exempel på icke-formellt lärandet är olika former av kompetensutveckling inom arbetslivet 

samt folkbildning inom folkhögskolor och studieförbund. Även inom denna typ av 

utbildningar finns det uttalade mål för lärande även om innehållet inte alltid är specificerat. 

Slutligen sker informellt lärande genom deltagande i olika aktiviteter i familje-, vardags- och 

fritidsliv. Aktiviteten är inte primärt organiserad för att gynna lärandet även om detta ofta blir 

en bieffekt av deltagandet.  

Praktiken har ett eget existensberättigande utan att nödvändigtvis behöva vara knutet till 

vetenskap eller formellt språk (Gustafsson & Mouwitz 2008). Praktik behöver inte vara 

samma sak som tillämpad teori. Kunnande av analogisk karaktär står i motsats till det 

kunnande som bygger på abstrakta teoretiska modeller. Det analogiska kunnandet, som ofta 

återfinns inom hantverksbetonade verksamheter, byggs successivt upp genom konkreta 

exempel och situationer. Denna typ av kunskap kan inte föras vidare genom formell 

utbildning eftersom den är personlig, situationsbunden och komplex.  

Lärande som deltagande i samhällelig praxis 

Enligt Dreiers teori (2000) är individens lärande en del av hennes medverkan i samhällelig 

praxis. Kännetecknande för detta deltagande är att individen utgör en del av en social praxis 

och att hennes kunskap i relation till denna praxis är personlig. Dessutom är deltagandet 

situerat i den bemärkelsen att individen upplever den praxis hon befinner sig i vid en speciell 

tidpunkt utifrån sin egen synvinkel. Dreier använder orden konkreta miljöer och handlings-

sammanhang för de miljöer där individen befinner sig - det kan vara hemmet, arbetsplatsen 

eller en utbildningsinstitution. 

Handlingssammanhang står för ”(…) en samhälleligt arrangerad sociomateriell enhet belägen 

på en särskild plats och avseende bestämda, mer eller mindre skarpt avgränsade medlemmars 

deltagande i delar av samhällslivet.” (Dreier 2000, s 91). Han menar att handlings-

sammanhangen både är avgränsade och samtidigt kopplade till varandra och att deras varande 

är beroende av individers handlingar. Samhällsstrukturen påverkar i sin tur handlings-

sammanhangen på olika sätt, här anger han skolan som ett exempel. Olika handlingsrum 

möjliggör olika typer av handlingar och olika behov tillgodoses. Som deltagare i olika 

handlingssammanhang måste individen se till att dessa sammanhang hänger ihop för att 

hennes tillvaro ska fungera - hon ska framställa en personlig deltagarbana av olika 

beständighet och omfattning. Individen påverkas också av samhällets sätt att organisera 

handlingssammanhang genom institutionella arrangemang, det Dreier kallar institutionella 

deltagarbanor. Han menar att forskningen, som en följd av detta, måste undersöka personers 

deltagande inom och emellan olika kontexter för att kunna få en bild av individens funktion 

och utveckling. 

Dreier (2000) poängterar skillnadens betydelse. Han menar att det en individ lärt sig kommer 

att få olika betydelse i olika sammanhang. Individen fördelar sitt lärande och tillämpar det i 

skilda aktiviteter och i olika handlingssammanhang. Han kallar detta tillvägagångssätt för att 

dra upp en interkontextuell lärandebana. Detta är ett sätt för individen att, genom att röra sig 

runt olika handlingssammanhang, lära på olika sätt och på det vis som är bäst lämpat för 

individen. Individen kan inte se någon mening i lärandet om hon inte är övertygad om att det 
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kan vara betydelsefullt i andra situationer. Jämförelser mellan olika situationer möjliggör för 

individen att förtydliga sina åsikter och att kunna använda sin kunskap på ett för situationen 

passande sätt. För att tydligt kunna se en praxis måste den kunna jämföras med en annan. 

Detta är i större utsträckning möjligt när individen inte befinner sig direkt i den aktuella 

praxisen.  

Det finns vissa drag som kännetecknar arrangemang för lärande inom institutioner enligt 

Dreier (2000). Lärandet sker dock inte bara inom institutionen utan också utanför den. 

Parallellt med sitt lärande inom institutionen lär sig deltagarna i andra sammanhang. Från 

institutionens sida kan lärandesituationen medvetet läggas upp så att deltagarna får bli del av 

skilda handlingssammanhang. Dreier menar att deltagarnas personliga lärandebanor ofta inte 

överensstämmer med de som institutionen arrangerat. Deltagarna kommer att närma sig det 

institutionella upplägget på olika sätt utifrån sin person, ett upplägg som ska kunna integreras 

och passa ihop med individens övriga liv. Han menar att institutionellt lärande ofta utgår ifrån 

att undervisningen är den viktigaste beståndsdelen och lärande betraktas som överföring. Efter 

överföringen antas det som lärts kunna tillämpas i olika handlingssammanhang. Dreier 

påpekar att det som lärs med utgångspunkt i den institutionella miljön i första hand måste 

kunna tillämpas i andra samhälleliga handlingssammanhang och att detta måste vara det 

övergripande målet med lärandet. ”Det centrala för förståelsen av lärande kan därför inte vara 

själva utbildningsinstitutionen, utan de praxisformer i vilka detta lärande är nödvändigt och 

ska vara användbart.” (Ibid, s 102).  

Tidigare forskning 

Hinder och möjligheter i datormedierade lärmiljöer 

Östlund (2008) har i sin avhandling undersökt hinder och möjligheter för vuxna studenters 

studier i datormedierad lärmiljö på distans. Undersökningsgruppen består dels av studenter på 

en treårig yrkesförberedande heltidsutbildning på distans, dels av studenter på en halvfarts 

påbyggnadsutbildning på distans. Hinder som studenterna upplever är svårigheter att få ihop 

vardagslivet, inklusive yrkesliv och familjeliv, med studierna. Flera studenter upplever att de 

är stressade och undersökningen visar att arbete och familj prioriteras framför studierna. 

Andra hinder som anges är brist på studieteknik och erfarenhet av att uttrycka sig skriftligt 

samt en allmän osäkerhet kring vad som krävs vid högskole- och distansstudier.  Östlund 

betonar att studenter är olika och att det därför inte går att ge ett standardrecept på en lyckad 

distanskurs, men något som bör tas i beaktande vid planering av kurser är dess grad av 

struktur och flexibilitet. Östlund menar att det är ett falskt antagande att alla vuxna är 

självständiga i sitt lärande. Det avgörande är i stället hur mycket tid studenterna har till sitt 

förfogande och är beredda att lägga ner på sina studier, samt hur pass vana de är vid att 

studera självständigt.  

Vad gäller samverkan, t.ex. i form av gruppuppgifter, tycker sig Östlund (2008) se att 

studenterna har en pragmatisk inställning till studierna på så sätt att de prioriterar att hinna 

med kursens uppgifter och få godkänt resultat framför att ge extra tid åt samverkan och 

interaktion inom gruppen. Enligt Östlund räcker det inte med att göra samverkan till ett 

obligatoriskt moment genom uppgifternas utformning. För att det ska bli en effektiv process 
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krävs också att studenterna känner att samverkan tillför deras lärande något och inte blir 

ytterligare en börda som leder till tidspress. Östlund menar att en förutsättning för att gruppen 

inte bara ska fungera på ett socialt och praktiskt plan utan också på en kognitiv nivå är att det 

ges tid, kunskap och arbetsuppgifter där interaktionen ger en behållning utöver det som kan 

fås genom individuellt arbete. 

Spänningsfältet mellan erfarenhet och kompetens 

Ungermann Fredskild (2008) har i en artikel analyserat tre olika programformer inom 

sjuksköterskeutbildningen; distansutbildning, campusbaserad utbildning samt en behörighets-

givande vidareutbildning. Fokus i hennes undersökning ligger på att undersöka spännings-

fältet mellan erfarenhet och kompetens och analysera distansutbildning i relation till de två 

övriga programmen. Syftet med undersökningen är att belysa hur distansutbildning påverkar 

studenternas lärande inom sjuksköterskeutbildningen samt att utforska vilka speciella 

utmaningar distansundervisning ger upphov till. Ungermann Fredskild konstaterar att 

spänningsfältet mellan erfarenhet och kompetens kan optimera distansstudenternas lärande 

men också (om spänningsfältet är för stort) hindra dem. Det är viktigt att distansutbildningen 

tar hänsyn till studenternas tidigare erfarenheter men att studenternas samtidigt utmanas att 

utveckla sina professionella kompetenser. För att kunna genomföra detta i en distans-

utbildning krävs interaktion mellan de månatliga träffarna, t.ex. via webbaserade lärplatt-

formar.  

Distansstudenters uppfattningar av begreppet lärande 

Johansson (1999) har i sin avhandling undersökt studerandes uppfattningar om 

konstruktivistiskt lärande och bland annat jämfört distansstudenter med studenter i campus-

förlagda utbildningar (av Johansson benämnt närutbildning). När studenter i distans-

utbildningar ombeds förklara begreppet lärande urskiljer Johansson två kategorier av 

uppfattningar. Den första representeras av de uttalanden som Johansson kallar förkovran där 

studenten vill lära sig ett visst innehåll och på så sätt utveckla sin kunskap. Kunskapen 

betraktas som något objektivt som kan ”hämtas in” av den studerande. Den andra kategorin av 

uppfattningar ger uttryck för lärandet som en process – ett sätt att få nya kunskaper. Processen 

är viktigare än det som lärs och därför blir det ointressant att precisera lärandets stoff.  

Förståelsens innebörd 

Orlenius har i sin avhandling från 1999 studerat hur förståelsen visar sig i mötet mellan 

yrkeserfarenhet och innehåll i en vidareutbildning. Hans undersökningsgrupp består av 

förskollärare som vidareutbildar sig till grundskollärare för de tidiga åren. Utbildningen har 

getts som en campusbaserad heltidsutbildning under fem terminer. Orlenius huvudsakliga 

fokus är förståelsens innebörd. Han talar om perspektivskiften och menar att det första steget i 

kunskapsbildningen är att koppla stoffet till den tidigare erfarenheten av förskolläraryrket. 

Genom att erfarenheten blir bestyrkt och synliggörs kan studenterna få en ny förståelse för sin 

framtida yrkesroll, i detta fall som grundskollärare. Orlenius menar att denna process leder till 

att studenterna uppfattar både den gamla och den nya yrkesrollen som mer komplexa än 

tidigare och att deras insikt i sin egen erfarenhet blir djupare. Tidigare kända begrepp 

omvärderas och nya tillägnas, studenterna får perspektiv på det som redan är känt och kan 

göra sig en bild av sådant som är nytt genom att koppla det till tidigare erfarenheter.  
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Orlenius (1999, s 213) menar att studenternas yrkeserfarenhet upplevs få konsekvenser i 

utbildningen genom: 

 Tydliggörande av egna kunskapsbehov 

 Målinriktning i studierna 

 Praxisorientering 

 Yrkeserfarenheten utgör ett s.k. tolkningsfilter, där teori prövas mot praxis 

 Rekontextualisering av innehållet i vidareutbildningen 

 En kritisk distans – som också kan vara konserverande  

Det som händer i utbildningen är, enligt Orlenius, att studenternas inre bild av vad det 

pedagogiska arbetet innebär blir klargjord genom att de studerande reflekterar över sitt eget 

medvetande. På detta sätt kan studenterna distansera sig till den egna praktiken. Han 

poängterar också att innehåll som inte upplevs höra ihop med yrkesrollen ofta anses oviktigt 

och blir föremål för kritik. Orlenius menar att resultaten i hans studie pekar på att det är av 

avgörande betydelse för den vuxne studerande att hon/han känner att stoffet har en personlig 

koppling och han menar att studenter inte alltid lär sig vad de förväntas lära sig utan är 

selektiva och fokuserar på kopplingen till det kommande yrket.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Utifrån det problemområde som beskrivits i inledning och bakgrund definieras i det följande 

undersökningens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna undersökning är att ge en bild av hur några studenter i en 

högskoleutbildning på distans upplever sitt lärande. Fokus kommer att ligga på den eventuella 

kopplingen mellan studenternas lärande genom studierna och deras yrkeserfarenhet/ 

yrkespraktik. Även om studenternas upplevelser av lärande i den specifika kursen är 

utgångspunkten, kommer även upplevelser av lärande i samband med andra kurser inom 

utbildningen att tas i beaktande. 

 Hur upplever studenterna att deras erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet har 

påverkat deras lärande? 

 Hur upplever studenterna att det har påverkat deras lärande att arbeta inom pedagogisk 

verksamhet samtidigt som de studerar? 

 Hur upplever studenterna att deras erfarenhet av pedagogisk verksamhet tas tillvara?  

 Upplever studenterna att det de har lärt sig genom studierna har fått effekter i deras 

yrkespraktik? I så fall hur?  
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METOD  
 

Metodologiska överväganden 
Enligt Patel och Davidson (2003) är det undersökningsproblemet som är avgörande för 

huruvida forskaren kommer att bedriva en forskning som är kvantitativ eller kvalitativ. Vid 

tolkning av människors upplevelser, då frågor kring olika fenomen och synliggörande av 

eventuella mönster kan komma i fokus, är språkliga analysmetoder med kvalitativ 

utgångspunkt bäst lämpade. Backman (2008) menar att det inom det kvalitativa synsättet är 

individen som står i fokus. I enlighet med detta synsätt bör forskaren studera innebörd, 

process och kontext. Innebörd står för hur människan, mot bakgrund av sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter, erfar, tyder och formar den verklighet som finns omkring henne. 

Med kontext menas att individen studeras i verkliga situationer och miljöer. Processaspekten 

avser att skeenden, i motsats till produkter, är föremål för studien (Ibid). Det kvalitativa 

forskningsperspektivet ligger väl i linje med problemområdet och undersökningens syfte 

eftersom jag har valt att studera hur studenter i en högskoleutbildning på distans upplever sitt 

lärande i koppling till sin yrkeserfarenhet och yrkespraktik. Vidare begränsar sig denna 

undersökning till en kurs/utbildning och fokuserar på lärandeprocessen. 

Enligt Kvale (1997) utgår ett fenomenologiskt synsätt ifrån individens synvinkel och sätt att 

uppfatta världen, den fenomenologiska metoden innebär att sträva efter en direkt skildring av 

en upplevelse utan att bry sig om varifrån den härstammar. Stensmo (2002) poängterar att det 

inte är intressant att värdera sanningshalten i upplevelserna och kategorisera dem som rätt 

eller fel, eftersom upplevelser alltid är individuella. Då jag är intresserad av individens 

upplevelser av ett visst fenomen och hur hon ger uttryck för dessa upplevelser, anser jag att 

den fenomenologiska ansatsen är väl lämpad för ändamålet. Utifrån forskningsperspektivet, 

och med syftet och frågeställningarna i åtanke, är en intervjuundersökning den metod som 

bäst lämpar sig för ändamålet.  

Enligt Stensmo (2002) måste praktik och teori förenas i den utbildningsvetenskapliga 

forskningen. Problemet tar sin utgångspunkt i en frågeställning av praktisk karaktär och min 

förhoppning är att genom min studie lyfta fram några teoretiska aspekter på problemet. Det 

generella ska förklaras med hjälp av det empiriska och individuella, vilket innebär att studien 

är av induktiv karaktär.  

Undersökningsgrupp 
Urvalet i denna undersökning är strategiskt. Jag valde en undersökningsgrupp som var 

tillgänglig och som jag hade viss bakgrundskunskap om. Jag har vid ett tillfälle träffat 

studentgruppen i egenskap av lärare men har inte handlett dem eller bedömt deras uppgifter. 

Av denna anledning ansåg jag att det faktum att jag arbetar inom utbildningen inte skulle 

påverka intervjusituationen i någon större utsträckning. Det var inte möjligt att intervjua 

samtliga studenter i kursen. Med tanke på den tid det tar att genomföra intervjuer, transkribera 

och analysera dem fick jag av tidsskäl begränsa mig till fem intervjuer. 
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Anledningen till att jag inledningsvis valde att undersöka studenternas lärande i en för mig 

känd kurs var att jag då hade möjlighet att fokusera på studenternas uppfattningar av lärande 

och inte behövde ställa frågor om upplägg och innehåll. Då jag i övningssyfte genomförde en 

pilotintervju med en distansstudent på en annan kurs kom en stor del av intervjun att handla 

om kursens uppbyggnad och innehåll vilket gjorde att frågorna om lärande hamnade i 

bakgrunden.  

Kvale (1997) påpekar att forskaren inför genomförandet av en intervjuundersökning bör ”(…) 

utveckla en teoretisk förståelse av de fenomen som ska undersökas och (…) etablera den 

grund som den nya kunskapen ska fogas till och införlivas med.” (Ibid, s 92). Han anser att 

för att kunna ställa de rätta frågorna måste man ha en god teoretisk förankring inom området. 

Kvale poängterar dock att forskaren förutom att bedriva teoretiska studier också bör bli bekant 

med den miljö som är föremål för undersökningen. Jag arbetade med kursen ifråga och hade 

även viss kännedom om det program i vilket kursen ingår, vilket jag anser gav mig en god 

grund vid intervjun. Jag strävade dock efter att, i samband med intervjuerna, sätta mitt 

organisatörsperspektiv inom parantes och istället försöka se det ur studenternas synvinkel.  

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Intervjupersonerna, som i verkligheten heter något annat, är kvinnor bosatta i södra Sverige. 

De är i 35- till 55-årsåldern och har alla lång erfarenhet, i de flesta fall mer än 20 år, av arbete 

inom pedagogisk verksamhet. Alla respondenter, utom Lotta som arbetar som dagbarn-

vårdare, är yrkesverksamma inom förskolan. Karin arbetar heltid medan Lotta, Ann-Louise, 

Eva och Lisbeth har tjänster på mellan 50 och 75 %. Samtliga fem intervjupersoner har läst 

eller läser på lärarprogrammet för examen mot förskola och förskoleklass. Vid tiden för 

intervjuerna hade studenterna kommit halvvägs i sin utbildning. En av studenterna, Eva, hade 

då nyligen avbrutit sina studier medan de övriga fyra fanns kvar i utbildningen. En gemensam 

nämnare är att intervjupersonerna har läst kursen Skogens skatter som en valbar del av sin 

inriktning.  

Beskrivning av utbildningen 

Studenterna som har intervjuats utbildar sig till lärare inom förskola och förskoleklass. För att 

antas till utbildningen, som ges vid Växjö universitet, krävs grundläggande behörighet samt 

akademiska studier om minst 30 högskolepoäng (hp) alternativt tre års yrkeserfarenhet av 

arbete i förskola eller förskoleklass. Utbildningen på 210 hp ges på halvfart och distans. 

Läsåret är indelat i ett treterminssystem. Undervisningen sker till stor del via en lärplattform 

men det förekommer även fysiska träffar vid tre till fyra tillfällen per termin. Skogens skatter 

är en kurs på 30 hp som ges både som fristående kurs och som en valbar kurs inom ovan 

nämnda program. Även i denna kurs kombineras fysiska träffar bestående av föreläsningar, 

seminarier och workshops med studier via lärplattform. 

Tillvägagångssätt 
Utifrån deltagarförteckningen för den tidigare nämnda kursen, Skogens skatter, sökte jag upp 

ett antal studenter. Urvalet avgjordes av vilka studenter jag fick kontakt med och vilka som 

var positivt inställda till att ställa upp på en intervju. Den inledande kontakten togs per telefon 

där jag kort berättade vem jag var och sammanfattade syftet med min undersökning. Om 
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personen ställde sig positiv till att medverka i undersökningen skickade jag sedan via e-post ut 

utförligare information om undersökningen (se bilaga 1). Intervjuerna genomfördes på mitt 

tjänsterum och tog mellan 30 och 45 minuter. Anledningen till att samtalen ägde rum i denna 

lokal var att det var den plats där jag ansåg att det fanns bäst möjligheter att ostört få 

genomföra intervjuerna. Jag möblerade rummet så att studenten och jag kunde sitta mitt emot 

varandra och på samma ”nivå”. Samtalen spelades in men under intervjun med Lisbeth 

bandades inte, av misstag, de sista 10-15 minuterna. Jag antecknade i efterhand vad jag 

mindes att vi hade pratat om och skickade därefter över sammanfattningen till Lisbeth för att 

få bekräftelse på att jag hade uppfattat hennes uttalanden korrekt. 

Jag valde att genomföra det Kvale (1997) benämner halvstrukturerad intervju. Jag hade på 

förhand, i form av en intervjuguide (se bilaga 2) bestämt mig för vissa frågor jag ville lyfta, 

men ville samtidigt ha möjlighet anpassa frågornas ordning och ställa eventuella följdfrågor 

utifrån det intervjupersonen lyfte fram i intervjun. 

Bearbetning av information 
Vid transkribering av de inspelade intervjuerna strävade jag efter att behålla personens 

talspråk samtidigt som målet var att hålla texten läsbar. Jag har dock valt att undvika exakt 

utskrift av dialektala ordformer och har heller inte tagit med alla de instämmanden som 

intervjuaren bidragit med för att uppmuntra/ge intervjupersonen respons eftersom det skulle 

göra utskriften för osammanhängande. Patel och Davidson (2003) menar att det finns en 

validitetsaspekt i transkriberingen av intervjuer. Om man gör det för skriftspråkligt riskerar 

man att föra över sin mening och sitt synsätt på det som uttrycks. Man bör därför vara 

medveten om de val man gör vi transkribering och hur de i sin tur kan påverka den fortsatta 

analysen.  

Tebelius (1987) påpekar att forskaren vid tolkning av verbal information bör gruppera de 

meningsbärande enheterna utan att sätta etiketter på dem eftersom det då är lätt att låsa sig i 

tanken. Samtidigt som textens delar gås igenom bör helheten kontinuerligt beaktas. De olika 

kategorierna ställs mot helheten och det görs en bedömning av dess rimlighet i förhållande till 

frågeställningen. Tebelius menar att det första steget är att pröva varje intervju för sig innan 

jämförelser görs mellan de olika intervjuerna. Riktigheten i tolkningen kan prövas genom att 

forskaren redovisar och jämför alternativa tolkningar. Genom att påvisa att detaljer i 

intervjuerna stöder en tolkning kan den anses vara mer rimlig. Man kan också få en bild av 

hur generella tolkningarna är genom att sätta dem i relation till tidigare kunskap om det 

aktuella fenomenet (Ibid).  

För att få en helhetsbild av varje enskild students uttalanden lästes inledningsvis varje 

transkriberad intervju för sig. Därefter gick jag djupare in i texten och letade efter menings-

bärande enheter som ställdes mot intervjun som helhet. Nästa steg var att, med forsknings-

frågorna i åtanke, ordna de meningsbärande enheterna i teman. Detta gjordes först för varje 

enskild intervjuperson därefter för samtliga transkriberade intervjuer. Varje tema fick en 

benämning eller beskrivande rubrik. För att få mer distans till materialet ordnades de teman 

som framträtt enligt en innehållsmässig struktur som inte var direkt kopplad till forsknings-

frågorna. De teman som hade stark koppling till varandra ordnades i övergripande områden. 
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Slutligen gjordes en analys av teman och övergripande områden gentemot intervjumaterialet 

som helhet. 

Reliabilitet, validitet och generalisering 
Patel och Davidsson (2003) menar att begreppen validitet och reliabilitet inte har samma 

innebörd i kvalitativa som i kvantitativa studier. De menar att validitetstänkande bör genom-

syra hela forskningsprocessen och att reliabilitetsbegreppet ligger nära validitetsbegreppet i 

kvalitativa studier i den bemärkelsen att noggrannhet och exakthet i mätningen ofta är av 

underordnad betydelse och att det därför inte är relevant att använda isolerat. Det är viktigare 

att fånga det unika i varje undersökning än att uppnå exakt samma resultat vid varje 

mättillfälle.  

Kvale (1997) problematiserar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun det han kallar 

vetenskapens heliga treenighet; begreppen reliabilitet, validitet och generalisering. Han frågar 

sig vilken betydelse dessa begrepp har för den kvalitativa forskningsintervjun och menar att 

man bör gå tillbaka till vardagsspråket för att komma ifrån den abstrakta lydelsen som 

begreppen ofta behäftas med.  

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet är pålitligt och Kvale (1997) menar att intervjuaren 

bör vara vaksam på ledande frågor som i vissa fall ofrivilligt kan påverka intervjupersonens 

svar och ge en låg grad av reliabilitet. Vad gäller validitet menar Kvale att hänsyn till 

validiteten, resultatens giltighet, måste genomsyra hela undersökningsprocessen från 

forskningsfrågor till rapportering. Jag strävade efter att ta hänsyn till de etiska perspektiven 

vid upprättande av intervjufrågor, kontakt med intervjupersoner, genomförande och utskrift 

av intervju samt rapportering. Jag eftersträvade i samband med intervjuerna att ställa 

kontrollfrågor för att stämma av den information intervjupersonen hade givit. I arbetet med 

transkriberingen av intervjuerna var målet att ligga så nära talspråket om möjligt samtidigt 

som utskriften skulle vara läsbar och avidentifierad. Vid analysen utgick jag ifrån mina 

forskningsfrågor och ställde dem i relation till texten i form av de transkriberade intervjuerna. 

Genom att på detta sätt beskriva undersökningsförfarandet hoppas jag göra det möjligt för 

läsaren att bedöma graden av validitet.  

Frågan om generalisering handlar om huruvida det är möjligt att applicera undersökningens 

resultat på liknande situationer eller en annan grupp människor än dem som intervjuats (Kvale 

1997). Det strategiska urvalet av informanter och det relativt låga antal intervjuer som 

genomförts innebär att resultaten av undersökningen inte kommer att kunna generaliseras till 

gruppen ”distansstudenter med yrkeserfarenhet”. Genom att kortfattat beskriva de studerandes 

situation och kursen ifråga hoppas jag dock möjliggöra för läsaren att göra en generalisering 

även till andra distansutbildningar och grupper av distansstudenter.  

Forskningsetiska överväganden 
Inför varje form av undersökning bör de olika forskningsetiska aspekterna uppmärksammas 

och forskaren bör ställa sig frågor kring hur ett deltagande i undersökningen kan påverka 

individen. Vetenskapsrådet (2002) talar om de etiska riktlinjerna i form av fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Då intervjupersonerna i min undersökning är vuxna personer ansåg jag det tillräckligt att de 

gav sitt godkännande för deltagande i intervjuundersökningen genom ett muntligt samtycke. I 

utskicket (se bilaga 1) upplystes kortfattat om syftet med undersökningen. De medverkande 

informerades genom utskicket och i samband med intervjun om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde meddela om de inte längre önskade delta i studien. Då 

intervjupersonerna går en pågående utbildning informerades också utbildningssamordnaren 

om undersökningen. Även de personer som arbetar med kursen Skogens skatter fick 

information.  

Vad gäller konfidentialitet upplystes respondenterna om att deras svar skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och att de skulle vara helt avidentifierade i rapporten. Utöver detta 

informerades de om att det endast var intervjuaren som skulle ha att ha tillgång till de bandade 

intervjuerna men att avidentifierade utskrifter kunde komma att bearbetas inom kursen 

tillsammans med kurskamrater och handledare. Jag informerade också om att det skulle 

underlätta mycket för mig som intervjuare om jag fick informanternas tillåtelse att banda 

samtalet för att på ett så rättvisande och exakt sätt som möjligt kunna bearbeta och analysera 

materialet. Denna fråga ställdes också i samband med intervjutillfället.  

Vad gäller eventuella konsekvenser för de medverkande var min bedömning att 

undersökningspersonerna inte torde lida någon skada av deltagande i undersökningen. 

Förhoppningen var att intervjupersonerna skulle uppleva att intervjun gav dem insikter om sitt 

eget lärande och att undersökningens resultat skulle kunna komma framtida distansstudenter 

till gagn.  
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RESULTAT 
 

I resultatdelen kommer utsagor från intervjuerna att presenteras utifrån några övergripande 

områden som i sin tur är uppbyggda kring ett antal teman. Dessa teman beskriver 

distansstudenternas upplevelser av lärande i koppling till deras studier och yrkespraktik.  

Med yrkeserfarenhet i bagaget 

De teman som ryms inom det övergripande området Med yrkeserfarenhet i bagaget är; 

Drivkraften att börja studera, Hur erfarenhet blir synlig samt Bygga vidare på tidigare 

erfarenheter. 

Drivkraften att börja studera 

Att ha arbetat i pedagogisk verksamhet har gjort studenterna medvetna om att de saknar viss 

kunskap. Flera av studenterna menar att de saknar ”något” som de hoppas få genom sin 

utbildning. Karin och Lotta benämner båda detta något ”det pedagogiska”. Flera av 

studenterna, t.ex. Karin, ger uttryck för att ha känt ett behov av att kunna se djupare i saker 

och ting och att kunna reflektera kring sin verksamhet. Medan flera av intervjupersonerna 

anser att deras kollegor i verksamheten kan ge uttryck för sina åsikter och sätta ord på sina 

tankar, upplever de intervjuade studenterna att det är något de själva har haft svårt för.  

Ja, det pedagogiska, man saknade nog det. Det var det hela, alltså kunna se djupare i saker och 

ting. Jag har ju jobbat med väldigt bra människor under årens lopp jag har haft jättetur alltså. 

Och jag tycker, många kan säga så bra ord ibland och få ihop så bra men jag saknade vissa 

bitar … så det har kommit av det tycker jag. (Karin) 

Utvecklingsarbete i verksamheten, där studenterna har fått tillfälle att fundera kring sin 

yrkesroll och kompetens, anges som en anledning till att de har varit motiverade att söka till 

utbildningen. Karin anger detta som ett skäl till att hon gick in i utbildningen, medan Eva 

menar att extra förmåner var en bidragande anledning till att hon, jämte det behov hon kände 

av att utvecklas i lärarrollen, sökte utbildningen. Lisbeth upplevde att hon, när hon fick ökat 

ansvar på sin arbetsplats, behövde öka sin kompetens och tillägna sig ny kunskap inom det 

pedagogiska området. Hon ger uttryck för att hon kände att hon behövde uppdatera sina 

kunskaper kring förskolans styrdokument och ta del av aktuell pedagogisk forskning och 

litteratur och att detta också var något som förväntades av henne. 

I samtliga fall verkar upplevelsen av behov av vidareutbildning ha väckts inom verksamheten, 

om än av olika anledningar. Tre av studenterna (Lotta, Marie-Louise och Eva) genomgår 

utbildningen inom projekt i sina respektive kommuner, där de fått ekonomiskt stöd och 

nedsättning i tjänst. Lisbeth ger uttryck för att hon har känt ett stort stöd framför allt från sin 

rektor, men även från sina kollegor, i samband med utbildningen. Karin tror att hon genom 

utbildningen kan vara mer trygg i sin anställning och att hon har större möjligheter att i 

framtiden få en tjänst som förskollärare. 

Flera av studenterna ger uttryck för ett behov av bekräftelse på att det de har gjort och tänkt i 

sitt tidigare yrkesliv är bra. Lotta menar att hon i sitt arbete som dagbarnvårdare har haft låg 
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status men att hon i samband med studierna, genom diskussioner med studiekamrater, har fått 

acceptans, stöd och uppmuntran.  

Hur erfarenhet blir synlig 

Studenterna ger uttryck för att de i grupp, tillsammans med andra studenter, får delge 

varandra sina erfarenheter. I diskussioner med studiekamrater får de sätta ord på sina tankar. 

Karin poängterar att en av fördelarna med distansstudier via lärplattform är att hon kan ta tid 

på sig att formulera sig och ge uttryck åt sina tankar och att hon på detta sätt övar sig på att 

uttrycka sig, vilket hon upplever som positivt. Att få tips och idéer av andra studenter är något 

som Lotta och Eva lyfter fram som något värdefullt. Flera av studenterna upplever en 

öppenhet och generositet studiekamrater emellan. 

(…) alla har ju massa tips och idéer och dom har ju verkligen delat med sig också på den här 

sidan i First Class. (…) Ja, alla delar med sig av sina erfarenheter och tips och man ser det från 

olika synvinklar. (…) En uppgift, och den ene säger ”ja men så kan man göra”, det har inte jag 

tänkt på, men då får vi prova det också (…). (Eva) 

Att få pröva sina tankar mot andras tankar, oavsett om studiekamraterna har likartade eller 

olikartade erfarenheter, upplever flera studenter som meningsfullt. Även föreläsningar eller 

samtal med lärarna i utbildningen, som även de har erfarenhet från verksamheten, ger tillfälle 

till reflektioner kring det egna förhållningssättet. 

(…) Du bygger upp, om du har en kunskap redan, en erfarenhet redan, så om du får utnyttja din 

kunskap, den erfarenheten den vidgas ju. Dessutom självklart, naturligtvis får man in många 

pedagoger också, (som) har erfarenhet därför att dom också har varit ute i verksamheten. Och 

då kan man jämföra erfarenheterna, och man ger till någon annan men man får tillbaka ganska 

mycket också. Och kanske möten också som man inte har varit med om själv. (…) Det är ju 

samma som barn gör. När dom pratar med varandra. Man delger varandra erfarenheter, man 

får en fördjupad insikt. Kanske också kan se på ett annat sätt. (…) Hur man kan göra. (…) Min 

modell kanske inte är den bästa. (…) (Lisbeth) 

Lisbeth ger uttryck för en åsikt som ingen av de andra studenterna lyfter fram när hon påpekar 

att det kan finnas en risk med att i allt för hög utsträckning ta tillvara på studenternas 

erfarenheter. Hon menar att man inte får överskatta studenternas erfarenhet så att 

utbildningens innehåll läggs på en för ”hög” kunskapsnivå. Hon poängterar att det är viktigt 

att alla studenter får de nödvändiga ”baskunskaperna” och menar att man inte kan ta för givet 

att alla studenter har tillräcklig kunskap med sig när de går in i en kurs. Det är bättre att de 

som redan har goda kunskaper inom området ”får stå ut med” repetition än att de som är 

nybörjare inte får med sig grunderna. Lotta menar att det kommer fram mycket i kursernas 

uppgifter, speciellt de som genomförs i grupp, men att det är svårt att ta tillvara på allas 

erfarenheter. 

Bygga vidare på tidigare erfarenheter 

För flertalet av de intervjuade studenterna upplevs det som positivt och stärkande att kunna 

använda sig av sådant de tidigare gjort i sin verksamhet och utveckla detta i koppling till 

studiernas mer praktiska moment. Arbeten och uppgifter med direkt koppling till konkreta 

aktiviteter, som redan förekommer i verksamheten och som man känner sig bekväm med, 

upplevs som meningsfulla och ger en känsla av att den yrkeserfarenhet man har är användbar 
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och värdefull. Tillsammans med de insikter och kunskaper de har fått genom utbildningen 

leder detta till en upplevelse av lärande och utveckling genom konkreta aktiviteter, ofta 

förlagda till arbetsplatsen. 

 (…) när man ska göra uppgifter så har man ju oftast gjort någonting liknande innan då tar man 

ju tillvara på det. (…) Och bygger vidare på det. (…) Och gör om det. Det var som när vi gjorde 

kojbygge till exempel. Visst har man gett sig ut och byggt koja men man har ju inte 

dokumenterat det och byggt så noga (skratt) (…) man har ju byggt vidare på det man har haft 

med sig innan, jag har ju alltid varit ute i skogen, det är ju där jag är med mina barn. (…) nu 

har man ju använt sig av det och ändå tagit till sig de nya kunskaperna. (Lotta) 

Både Lotta och Eva ger uttryck för att det kan bli problem då man som student inte hittar 

någon naturlig koppling mellan en studieuppgift och den egna yrkeserfarenheten. Som student 

måste man kunna finna beröringspunkter med den praktik man befinner sig i för att uppgiften 

ska kännas relevant. I Lottas fall handlar det om svårigheten att genomföra en VFU-uppgift 

(VFU = verksamhetsförlagd utbildning) i den egna verksamheten som är den miljö hon är 

mest bekant med.  

 (…) Sen tyckte jag det var väldigt svårt med den här utesnicken. Jag brinner ju för detta det är 

ju inte det, men vi skulle beskriva vår arbetsplats… och jag blev väldigt ställd där för jag 

arbetar hemma men måste göra all min VFU på förskolan … ”vad får jag göra nu?” ”får jag 

göra det på min arbetsplats hemma?” Så jag tog några dagar innan … (…) jag ställde ju frågan 

till lärarna men fick aldrig något svar (…)om jag fick skriva om hemma (…) den kändes jobbig 

den uppgiften. Jag tänkte jag måste ta förskolan och jag kunde inte göra någon beskrivning av 

verksamheten där när man inte brukar jobba där det blev en väldig … den kände jag den hade 

jag velat göra helt annorlunda.(…) Gjort den på min egen arbetsplats, där jag vet hur 

verksamheten fungerar (…). (Lotta) 

Även erfarenheter av mer personlig art som inte har direkt koppling till yrket kan ha betydelse 

för att studenten ska känna sig bekant med och bekväm i studiesituationen. Karin menar att 

hennes intresse för skogen och utevistelse är något hon har haft nytta av när hon läste Skogens 

skatter, något som flera av de andra studenterna också ger uttryck för. 

Förhållandet mellan teori och praktik 

Förhållandet mellan teori och praktik är ett övergripande område som bygger på följande 

tema; Tänka i arbetet, Tillämpa teorier i praktiken, Lärande i två världar. 

Tänka i arbetet 

Flera av studenterna lyfter fram att en av de stora vinsterna med att ha yrkeserfarenhet som 

student är möjligheten att koppla innehållet i studierna till erfarenheter och upplevelser från 

den egna yrkespraktiken. Karin menar att det hon hör, läser och diskuterar i utbildningen 

väcker tankar kring den egna verksamheten. Detta kan leda till funderingar kring vad som är 

bra och dåligt men kan också bli en bekräftelse på att det som redan görs är bra. Det som 

studenterna överlag betonar i sina utsagor är att de genom sin erfarenhet kan se barn i olika 

situationer framför sig. Med erfarenheten kommer en insikt om att alla barn är olika individer 

och med barnen för ögonen kan de fördjupa sin förståelse när de läser litteratur eller deltar i 

diskussioner. På detta sätt upplever studenterna att de har direkt användning av sin 

yrkeserfarenhet i studierna. Lotta pratar om att hitta ”bindningar” mellan studier och praktik: 
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(…) man tänker nog i arbetet, man ser barnen, man ser kollegorna, och vad man nu läser för 

kurser, om det är etik eller vad man nu läser. Man har ju exempel hela tiden som man får 

framför sig ”aha, det var så, det var den händelsen”.  Jag tror … att man ser … de här 

bindningarna … lättare när man har erfarenhet. (Lotta) 

Genom att vara inne i en verksamhet är studenterna också medvetna om de praktiska 

förutsättningarna för yrkesutövandet, något som Marie-Louise uttrycker på följande sätt: 

Man ser ju vad som fungerar och inte fungerar. Det finns ju mycket som man säger, man tror 

skulle kunna fungera, men när man kommer ut och ska göra det i verkligheten så fungerar det ju 

inte. Det tycker jag att man har, barnen med sig hela tiden, ett annat tänk för då är det att ”ja 

då en den sjuk”. Den verkligheten har ju inte den som läser … en vanlig utbildning (…) (Marie-

Louise) 

Tillämpa teorier i praktiken 

Studenterna menar att den största fördelen med att studera parallellt med yrkesarbete är 

möjligheten att i stort sett omgående kunna omsätta det lästa i praktiken. Studenten kan pröva 

om en viss aktivitet eller en viss teori passar verksamheten och henne själv som pedagog. 

Detta ger också, enligt studenterna, tillfälle till reflektion kring varför ett moment fungerade 

eller inte fungerade. De funderar kring sitt eget agerande och förhållningssätt och kan föra 

diskussioner med kollegor.  

Det är stimulerande. För du har ju det du läser, det har du ju direkt ner på golvet kanske 

imorgon, dagen efter. Och kan se och plocka upp uppgifter. Du kan försöka börja om ... omsätta 

det med en gång eller iallafall prata med kompisar om det. (…) Du ställer det i relation direkt. 

Det är naturligtvis beroende, allt är ju naturligtvis inte relevant med en gång, inte så menar jag, 

men väldigt mycket i alla fall. Hittills har det varit så att jag kan ta det direkt ner och (paus) se 

på mig själv hur jag gör. Absolut. Och hur dom andra gör. (…) Och vi kan prata om det. 

(Lisbeth) 

Lotta menar att hon använder läroplanen på ett annat sätt än tidigare i sitt arbete. Hon ger 

uttryck för att hon tidigare försökt arbeta efter den men egentligen inte förstått vad den gått ut 

på. Nu kan hon använda läroplanen i sitt arbete och utifrån den sätta upp syfte och mål för 

konkreta aktiviteter. Detta har enligt Lotta lett till att aktiviteter hon tidigare genomfört nu får 

ytterligare ett mål och en mening.  

Lärande i två världar 

Studenterna befinner sig parallellt i två miljöer, studier (via lärplattform och de fysiska 

träffarna) och arbete. Lotta ger uttryck för att hon inte upplever att det finns några 

motsättningar i de båda miljöerna som arbetet och studierna representerar. I gränslandet finns 

dock den verksamhet där studenterna gör sin VFU, i vissa fall handlar det om den ordinarie 

arbetsplatsen, i vissa fall om en speciell VFU-plats. Karin delger sina upplevelser kring 

svårigheter med att göra VFU på den egna arbetsplatsen och att ha en kollega som handledare. 

Hon upplever att den tid för handledning som skulle behövas inte avsätts för henne, att hennes 

praktik blir ”osynlig” och att hon måste stå på sig för att få den handledning hon är berättigad 

till. Karin har också valt att vid vissa tillfällen ta semester för att i lugn och ro kunna 

genomföra sina VFU-uppgifter. Att ta ledigt är dock inte alltid så lätt och ibland upplever hon 

att det blir för mycket och att hon inte orkar med. Lisbeth menar att de båda miljöerna är 
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beroende av och berikar varandra. Studierna ger henne tillfälle att se sin verksamhet ur ett 

utifrånperspektiv och tvärtom kan hon betrakta akademin på avstånd när hon arbetar. Hon 

betonar dock att det tar mycket kraft att befinna sig i de båda miljöerna ”parallellt” men att de 

positiva effekterna ändå överväger.  

I: (…) Vilka är annars dina upplevelser av att studera samtidigt som du arbetar? Förutom det vi 

har varit inne på? 

Det finns både och i det. Det som är bra det är det att man lever kvar i verkliga livet. Och det är 

skönt att bryta av läsandet i det praktiska. Problemet med mig är att jag ger 100 % på bägge 

sidorna. Och det innebär att det kan komma en riktig trötthet emellanåt. (…) För det är två olika 

världar men samtidigt är dom verkligen beroende av varandra. (Lisbeth) 

Eva har valt att avsluta sin utbildning och funderar kring hur hon istället kan utvecklas på sin 

arbetsplats. Hon menar att hon är mätt på att läsa böcker men att hon ändå vill vidare-

utvecklas. Hon anser att fortbildning på arbetsplatsen kan vara bra, men att det sällan ges 

tillräckligt med tid för uppföljning, utvärdering och diskussioner, något som hon däremot 

upplever sig ha fått genom studierna.  

Utveckling i yrkesrollen 
Kunna och våga uttrycka sig, Inspirera och engagera kollegor, Driva igenom förändringar 

och Se med andra ögon är teman som ingår i det övergripande området Utveckling i 

yrkesrollen. 

Kunna och våga uttrycka sig 

Något som genomgående framkommer i intervjuerna är att studenterna i och med sina studier 

upplever sig ha fått förmågan att sätta ord på sina tankar. Karin ger uttryck för att hon genom 

diskussioner på lärplattformen och vid fysiska träffar får tid för eftertanke kring det hon 

studerar. 

(…) distansutbildning passar mig väldigt bra i och med (att) jag tar lite längre tid på mig. Jag 

är en sådan person som inte bara bubblar. Med distansutbildningen får jag en eftertanke på 

något vis. (…) När man skriver hemma eller man chattar eller man skriver på 

diskussionsforumet, att man hinner få lite tid till att tänka, till att få fram ord och då övar jag 

mig mer och mer på det att få fram, att kunna prata. Det tycker jag är jättebra… (Karin) 

Flera av studenterna ger också uttryck för att de vågar ta större utrymme och stå upp för sina 

åsikter, t.ex. på sin arbetsplats. De motiverar detta med att de genom sina studier får 

bekräftelse på att det de gör är ”rätt” och upplever att de känner sig tryggare när de har 

”forskningen i ryggen”. Studenterna ger också uttryck för att de känner att de har en större 

pondus i sin yrkesroll.  

Mitt tänk över huvudtaget och kunna uttrycka mig. Jag har aldrig vågat uttrycka mig innan eller 

vågat säga vad jag har velat, jag har väldigt svårt att få fram ord på det jag vill ha sagt och det 

har blivit bättre. Och jag känner att jag vågar stå för det jag säger. För det har jag inte heller 

känt att jag har haft. Jag har inte haft kött på benen till att säga ”så här är det, så här tycker 

jag”. Jag känner att jag vågar yttra mig nu och säga vad jag tycker och tänker. Och det känns 

jättebra. (Lotta) 
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Ett par av intervjupersonerna berättar att de även i större sammanhang som t.ex. i samband 

med samverkansmöten inom kommunen vågar ge uttryck för sina åsikter på ett annat sätt än 

de tidigare har gjort.  

Inspirera och engagera kollegor 

Flera av studenterna upplever att deras studier har haft gynnsamma effekter i arbetslaget och 

bland kollegor genom att de tagit med sig nya impulser in i verksamheten. Studenterna verkar 

också uppleva att de har ett ansvar att vidareförmedla sina nyvunna kunskaper och insikter till 

arbetskamraterna och göra dem delaktiga. Lisbeth upplever dock en frustration över det 

faktum att hon inte kan vidareförmedla allt hon vill till sina arbetskamrater på grund av 

tidsbrist. Det hon får lära sig är också något som hon tycker att hennes kollegor skulle få sig 

tillgodo. 

Kollegorna fungerar också som samtalspartners kring frågor som väcks i koppling till 

studierna. Lisbeth anser sig lyckligt lottad eftersom hon har kollegor som är positivt inställda 

till hennes studier, något som hon erfar inte är en självklarhet på hennes studiekamraters 

arbetsplatser. Hon berättar att kollegorna vill ta del av hennes åsikter och tankar och vill ha 

hennes synpunkter på huruvida de ”gör rätt”. Hon upplever att hon får rollen som pedagogisk 

spjutspets på sin arbetsplats, en roll som hennes rektor uppmuntrar henne att ta.  

I: Vad får du för respons från dina arbetskamrater? 

Dom är spända på, vad för nya tankar som kommer. Och dom är också lite spända på om dom 

själva gör rätt. Så man får kolla på det. Och jag har också en rektor som är riktigt bra. (…) Hon 

är rektor för mig på förskolan och det innebär att hon är min uppbackning i det jag gör, det är 

en fantastisk möjlighet. Hon utmanar mig på att ta det här utrymmet (…) i personalmöten, 

vanliga personalmöten, förskolans personal, och att dela med mig (av) dom tankar jag har där. 

Det är bästa läge. (Lisbeth) 

Marie-Louise menar att de tips och idéer hon får genom utbildningen är något som påverkar 

henne och att hon i sin tur försöker påverka sina kollegor, det kan till exempel handla om hur 

utemiljön kring förskolan bör vara utformad. 

Driva igenom förändringar  

Flera studenter menar att de, efter att ha påbörjat sina studier, ”driver på” mer i den egna 

verksamheten, försöker påverka sina kollegor och vågar argumentera med dem kring vad de 

tror är det bästa för barnen och verksamheten. Studenterna upplever att de har belägg för det 

de säger vilket ger dem inspiration och en större säkerhet i yrkespraktiken. 

(…) Jag driver ju på lite mer att vi ska vara ute i skogen. (…) Vara ute mer överhuvudtaget … 

(paus) att man kan ta med sig grejorna ut. Jag har väl vågat göra sådant mer kanske…(…) Ta 

med målarfärgen ut (…) Jag tror man får nog lite bättre självförtroende eller man känner att det 

här är nog rätt som jag har tänkt innan, men kanske inte riktigt ändå vetat … (…) För många 

gånger är det så i ett arbetslag, man är lite rädd för vad andra ska tycka om jag gör så, men det 

kan jag känna att många grejor som man har läst, men så här har jag nog tänkt innan men det 

var nog bara jag som tänkte så. Så därför så har man kanske inte vågat stå på sig. (…) Men då 

när man har läst det kanske man har fått lite mer belägg för att så här tycker experterna också 

att det är (…) Jag tror att jag vågar mer. Att stå på mig, framföra min åsikt … (Eva) 
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Alla studenter ger uttryck för att de har blivit inspirerade att arbeta vidare med 

uteverksamheten efter att ha läst kursen Skogens skatter. Efter att ha läst mycket om ett ämne 

ser de sin verksamhet med nya ögon och upptäcker ibland brister som de vill åtgärda. De kan 

då ta på sig rollen som ”eldsjäl” t.ex. vad gäller uteverksamheten.  

Jag (har) ju alltid tyckt (att det har) varit roligt och brunnit för det men ju mer man läser desto 

mer känns det som att man kan komma med något konkret. Innan var det bara utemiljö eller så 

där tyckte väl dom andra. Men nu har jag läst detta, det är viktigt att man inte har en platt gård 

till exempel. Det är sådana här saker att man kan påtala det. (Marie-Louise) 

Studenterna upplever dock i flera fall ett motstånd i verksamheten och menar att de får 

argumentera för att övertyga sina kollegor. De upplever, med något undantag, att det kan vara 

trögt att få genomslag för sina idéer. Karin ger uttryck för att hon inte tycker att hon har fått 

det utrymme och det ansvar hon skulle vilja ha med tanke på vad hon upplever att hennes 

studier har gett henne. När man har delat upp ansvarsområden på hennes förskola är det andra 

som har fått ansvara för uteverksamheten fast Karin har strävat efter och önskat att ta hand om 

detta. Hon ger dock uttryck för att hon ändå kan finnas med och stötta och hjälpa till vid t.ex. 

skogsutflykter där hon kan dela med sig av sin kunskap. 

Se med andra ögon 

Samtliga studenter ger uttryck för att de ser på sin verksamhet och på sitt uppdrag med andra 

ögon sedan de gick in i utbildningen. De reflekterar kring sin verksamhet och omprövar 

tidigare invanda mönster och förhållningssätt. Det som betonas starkast i studenternas utsagor 

i detta sammanhang är att de ser på barnen på ett annat sätt. Vid åtskilliga tillfällen 

återkommer intervjupersonerna till att det är viktigt att lyssna på och möta barnen och ta deras 

tankar och funderingar på allvar. 

(…) man ser ju det på ett annat vis tycker jag, man ser ju barnen på ett annat vis nu jämfört med 

innan jag började skolan kan jag ju tycka. Utgår mer från dom, vad dom vill och mer, vad ska 

man säga, vad dom tycker. (…) Man frågar dom mer kan jag ju tycka att man gör nu, det är ett 

helt annat arbetssätt än vad dom har haft där jag är på förskolan (…) (Marie-Louise) 

Eva ger uttryck för att hon genom att kunna se sin verksamhet utifrån kan fundera över sitt 

eget arbete och förhållningssätt gentemot barnen. Studierna har öppnat upp hennes ögon och 

har lett till att hon reflekterat över sitt sätt att vara och agera i sin yrkesroll. Karin ger uttryck 

för ett liknande resonemang kopplat till en specifik aktivitet, nämligen kojbygge. 

I: Resonerade du på något annat sätt där än vad du gjorde för några år sedan när du var med 

och byggde en koja?  

Ja man ser ju, nu är ju så många andra ögon öppna. Lika och olika och flickor och pojkar. Som 

när vi byggde den här kojan. Jag har ju inte varit med den lägre åldern, det var ju tre-

fyråringar, dom som är fyra år i år. Jag har bara varit mest med dom som är fem-sex och där 

tyckte jag att dom byggde lika. Jag läste någon artikel där det var flickor som inredde mycket 

och pojkarna byggde. Jag fick inte ihop det, det hade jag inte alls sett … (…) Men däremot nu 

när jag gjorde den här kojan med de små där då hade jag två pojkar och två flickor. I ungefär 

samma ålder var dom. Och det var ett sådant röj på pojkarna (skratt). Och dom byggde och rev 

och slet. En av flickorna, hon hängde med lite med en hon gjorde inte det alls utan jag fick vara 

med hela tiden. Så det blev ju verkligen en upplevelse att se detta, att det var så olika där. (…) 

Och intressant att tänka ut det här med, ja vad är det då vi har för material, och hur kommer det 
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till olika där, flickor och pojkar... Så det var jätteintressant att se djupare i det nu, för många 

andra ögon man har med sig. Verkligen . (Karin) 

Lotta menar att hon använder sig av styrdokumenten på ett mer medvetet sätt sedan hon 

började sin utbildning. Hon menar att hon tidigare genomfört aktiviteter i barngruppen för att 

det var roligt men att hon nu har ett syfte med det hon gör och kan motivera varför hon gör 

det. Lotta tänker mer på varför hon gör vissa saker än tidigare och upplever det som väldigt 

utvecklande. Hon är dock inte säker på om barnen märkt av denna förändring, men tycker 

själv att hon kan förklara för föräldrarna på ett annat sätt vad de gör i sin verksamhet och tror 

att de därmed kan se ”pedagogiken i det hela”. 

Flera av studenterna nämner också att ämnesinnehåll i kurserna har väckt nya intressen hos 

dem och att detta har lett till att de har provat på nya aktiviteter i verksamheten, sådant som 

intresserar dem själva vill de också vidareförmedla till barnen. 

I: Du nämnde ju bland annat att du kanske ser saker på ett annat sätt och har ett mål med det du 

utför. 

Just att lära ut saker som man aldrig hade tänkt på att lära ut innan, och geologin. (…) Jag 

hade väl aldrig tänkt på att prata om olika stenar med barnen, det var ju väldigt mycket nya … 

idéer. (…) Jag tänkte, det är ju för svårt för barnen. Sådana grejor som har dykt upp och har 

gjort en själv intresserad. (Lotta) 

Lisbeth ger uttryck för tankar kring att gå in i en utbildning med yrkeserfarenhet som ingen av 

de andra studenterna berör. Hon menar att det är en förutsättning att man som student är 

förändringsbenägen för att den kunskap och de teorier man får i utbildningen ska kunna 

omsättas i praktiskt handlande och som hon uttrycker det ”gå från huvud till hjärta”.  Det är 

inte givet att det som lärs genom studierna automatiskt omsätts i handling bara för att 

studenterna presenteras för en teori och tycker att den verkar bra. Hon lyfter fram 

värdegrunden som exempel och menar att de som inte kan ta till sig det som står skrivet om 

värdegrunden i styrdokumenten och aktivt tillämpa det i sin praktik, bör inte arbeta inom 

pedagogisk verksamhet. 

Upplevelser av lärande 
Det övergripande området Upplevelser av lärande består av tre teman; Paralleller mellan det 

egna och barnens lärande, Identifiera och problematisera samt Synen på lärande. 

Paralleller mellan det egna och barnens lärande 

Flera studenter ger uttryck för att de genom det egna lärandet blivit mer medvetna om barnens 

lärprocess. Ett par av studenterna lyfter fram hur viktigt det är att låta barnen få frihet att 

själva upptäcka och inte ge dem de rätta svaren, allt för att inte förta deras lust att lära. Att låta 

barnen bli delaktiga är också en grundtanke som återkommer i flera utsagor.  

 

Marie-Louise menar att hon i aktiviteter med barnen hamnar i situationer där hon ställs inför 

nya frågor vilket kan leda till lärande även för hennes del. Lisbeth gör tydliga kopplingar 

mellan sitt eget behov av att lära ute i ”det verkliga livet” och barnens behov av att röra sig i 

naturen och få lära sig i den, inte om den. Ett liknande resonemang ger även Eva uttryck för: 
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Ja (paus) det är härligt också när man gör någonting tillsammans med barnen och man märker 

deras intresse. Så på VFU:n vi hade, dom veckorna, man märker hur man får med dom också, 

att man kan se att dom har snappat upp någonting här och (…) fått någonting. 

I: Vid ett sådant tillfälle, hur tänker du då på din roll som, som pedagog? 

Ja då har man ju lyckats intressera barnen. (…) Förhoppningsvis så har jag gjort på rätt sätt för 

att kunna locka dem och bli intresserade. 

I: Ja? Har du upplevt sådana tillfällen tidigare också?  

Ja, det har jag nog gjort. Men jag tror man tänker på det mer när man är inne i (…) eftersom 

man själv har fått många sådana här upplevelser (…) så tror jag att man också mer märker när 

barnen ... (Eva) 

Flera av intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att skapa en stämning för att ge 

gynnsamma förutsättningar för lärande. Av deras uttalanden att döma är lärande starkt kopplat 

till sammanhang och miljö. I de flesta fall är det skogen som varit den miljö där de har 

upplevt ett lärande eller fått ”aha-upplevelser”. En student berättar om hur hon upplevt ett 

lärande i samband med att hon besökte en tjärdal. Hon upplevde att stämningen och naturen 

starkt bidrog till att händelsen upplevdes som ett lärande tillfälle. 

Lisbeth beskriver ett temaarbete som hon genomfört i verksamheten och ger uttryck för att 

hon som pedagog lär sig genom barnens lärande. Den kunskap hon får genom studierna kan 

hon omsätta i sin praktik och lära sig genom att lära barnen, på detta sätt blir det blir en 

dubbel lärprocess. 

Identifiera och problematisera 

Studenterna återkommer ofta till att de i samband med sina studier kan identifiera och 

problematisera den egna verksamheten. Något som tidigare instinktivt har känts fel kan lyftas 

fram i ljuset och betraktas på ett nytt sätt. Därmed kan det finnas möjligheter att få fördjupad 

kunskap och insikt.  

(…) Det här med barnen och egna valen … och det här att fördjupa saker och ting har vi pratat 

om hur … för många gånger är många, de ska göra allting det blir kvantitet istället för kvalitet i 

saker. Man ser hur lärandet med barnen blir när man går in i tematiskt arbete. När man 

verkligen går in för en sak, att de får fördjupa sig och stanna kvar i saker och ting och det här 

på sitt egna vis och få leka fram det. Jag tycker det är jätteroligt att jobba så med barnen. Vi har 

diskuterat det mycket på jobbet men det blir ju jättebekräftat när man hör här på 

föreläsningarna hur det blir en helhet i det hela. (Karin) 

Karin upplever att hon genom studierna kan få saker och ting bekräftat. Sådant hon har 

diskuterat med arbetskamrater bestyrks genom föreläsningar, vilket hon tycker känns bra. I 

Lisbeths fall kan detta leda till tankar kring vad hon vill förändra i verksamheten men också 

vara en bekräftelse på sådan hon redan har uppmärksammat. Hon ger uttryck för att hon har 

upplevt det som en tröst att läsa litteratur där tankegångar hon tidigare har haft, kring brister 

gällande förhållningssätt och synen på barnet i verksamheten, blir bekräftade. Genom sina 

studier upplever hon att hon lättare kan identifiera vari problemen inom verksamheten ligger 

och därmed ifrågasätta invanda mönster. 
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Både Eva och Lisbeth beskriver hur de i samband med Skogens skatter fått upp ögonen för 

sådant de tidigare inte varit aktivt medvetna om. Plötsligt blev träden och blommorna 

synliggjorda och intressanta på ett annat sätt än tidigare. Lisbeth beskriver detta som en ”aha-

upplevelse” och drar paralleller till barn. När barnen, i likhet med blommorna, får ett namn 

och blir uppmärksammade blir de plötsligt tydliga och framträder på ett nytt sätt fast de 

funnits där hela tiden.  

Synen på lärande 

Studenterna ger på olika sätt uttryck för sin kunskapssyn. Lotta pratar om att ”få kunskap” 

och menar att hon i sin utbildning bygger vidare på det hon redan har. Hon uttrycker att 

”tänket” ändras under utbildningens gång som ett resultat av att man träffar andra människor 

och får ta del av deras tankar. Lotta använder även uttryck som att ”det är aldrig fel att få 

kunskap” och ger uttryck för att hon vill lära sig så mycket som möjligt som hon ”kan ta med 

sig vidare”. 

Marie-Louise ger uttryck för att kunskap är något man kan bygga på något redan befintligt 

och uttalar sig i termer av att ”ha tillgodo”, ”att ge” och ”anamma”. Hon fokuserar ofta på 

konkreta aktiviteter som att fråga, lyssna och gå till skogen.  

Lisbeth, Eva och Karin beskriver lärandeprocessen på flera olika sätt. Lisbeths uttalande ger 

intryck av att hon har funderat mycket kring sin kunskapssyn och sitt lärande, speciellt i 

koppling till arbetet och barnens lärande. Hon uttrycker att hon är medveten om att den egna 

insatsen är avgörande för vilken utveckling studierna kommer att leda till. Lisbeth betonar att 

genom att upptäcka och namnge kan man bli medveten om och göra sådant synligt som 

tidigare varit osynligt. Hon pratar också vid återkommande tillfällen om identifikation i 

termer av att kunna sätta fingret på vad som saknas eller inte är bra. 

Eva menar att hon i sin utbildning både vill ha praktiska tips och ”djupare” kunskaper och 

ställer vid något tillfälle läsning av böcker och praktisk kunskap mot varandra. När hon gick 

in i utbildningen visste hon att hon skulle ”få till sig” kunskaper som hon inte hade, men 

kunde inte riktigt sätta ord på vad det var. Eva menar att lärande kan vara att betrakta något 

gammalt på ett nytt sätt och att ompröva sådant som tidigare tagits för givet. Hon använder 

uttrycket aha-upplevelser för att beskriva tillfällen då hon har läst om saker och sedan jämfört 

med situationer i sin yrkespraktik och menar att det hon läser får ”tankarna att snurra”.  

Just när man läser böckerna och sen ska man göra något arbete med detta och skriva ner sina 

… det är ju då man tänker efter. (Eva) 

Karin ser lärande både som en inre process samt som utövande av mer konkreta aktiviteter. 

Vid ett par tillfällen under intervjun återkommer hon till att lärande sätter igång processer som 

”rör runt det” i huvudet. Tankar från utbildningen gör att ingenting längre känns enkelt utan 

det väcks hela tiden nya frågor. 

Det är ju intressant det här vad ett lärande egentligen är, hur man ser det. För ibland ska det vara så konkret … 

men det är mycket som händer i en … i huvudet. (Karin) 
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ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I föregående kapitel redovisas resultaten av den intervjuundersökning med distansstudenter 

som ligger till grund för min uppsats. I analysen och diskussionen har jag för avsikt att knyta 

an de teman som presenterats i resultatet till undersökningens syfte och frågeställningar samt 

valda delar av de teorier och den tidigare forskning som har presenterats i bakgrundskapitlet. 

Eftersom jag finner Dreiers tankar om lärande som deltagande i samhällelig praxis högst 

relevanta för distansstudentens situation kommer jag att lägga något större vikt vid denna 

teori i min analys och diskussion. 

Analys och diskussion utifrån syfte och frågeställningar 
I det följande analyseras och diskuteras undersökningens resultat med utgångspunkt i 

frågeställningarna. 

Hur erfarenhet av arbete har påverkat lärandet  

I regel har motivationen till att börja studera väckts inom studenternas yrkespraktik. Olika 

anledningar anges som skäl till påbörjade studier men något som flera studenter lyfter fram är 

att de har saknat något, ett något som de inte riktigt har kunnat definiera. Jag tycker mig 

kunna läsa mellan raderna att förvärvandet av detta ”något” dels handlar om att studenterna 

vill höja sin status på arbetsplatsen dels att de känt sig begränsande i sin yrkesutövning. 

Begränsningen verkar inte handla om att de känner sig osäkra i det praktiska arbetet med 

barnen utan det handlar snarare om att de upplever att de inte kan sätta ord på det de gör och 

inte har redskap för att kunna reflektera kring sitt arbete. Trots att studenterna inte riktigt kan 

sätta fingret på vad det är de saknar när de börjar sin utbildning är det tydligt att studenternas 

yrkeserfarenhet påverkar deras lärande. Flera paralleller kan dras till de faktorer som Orlenius 

(1999) lyfter fram i sin avhandling. I och med sin yrkeserfarenhet kan studenterna i viss mån 

tydliggöra sina behov av kunskap vilket också påverkar studiernas målinriktning där 

praxisorienteringen ofta är stark. Gustafsson & Mouwitz (2008) menar att praktiken inte 

behöver vara knutet till vetenskap för att vara berättigad. Det verkar inte som att studenterna i 

denna undersökning upplever en motsättning mellan praktik och teori utan snarare ser det som 

berikande att kunna betrakta sin praktik med hjälp av olika teorier. Kanske beror det på att 

studenterna genom sin yrkeserfarenhet redan har tillägnat sig ett kunnande av 

praktisk/analogisk karaktär som de inte funnit tillräcklig utan vill utöka med hjälp av ett mer 

formellt lärande. 

Studenternas erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet påverkar överlag deras studier 

genom att de ”tänker i arbetet”. Studenterna drar ofta paralleller till den egna verksamheten 

eller tidigare erfarenheter och upplever att detta ger studierna ett mervärde. Det är detta 

Lönnheden och Olstedt (2005) benämner gemensam erfarenhet. I samtal kan studenterna 

känna igen sig i varandras erfarenheter – erfarenheter som kan göras till något mer generellt. 

Härnsten (2006) menar att individen kan utvecklas individuellt av att ta del av kollektivets 

erfarenheter. Att ta del av andras erfarenheter upplevs som viktigt och verkar bidra till den 

känsla av yrkesstolthet inom studiegruppen som intervjupersonerna ger uttryck för. Även 

Orlenius undersökning (1999) visar att genom att få sin erfarenhet bekräftad och synliggjord 
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kan studenterna få förståelse för sin framtida yrkesroll. Både den tidigare och den kommande 

yrkesrollen upplevs som mer komplex i och med att insikten i den egna erfarenheten 

fördjupas. 

Hur lärandet har påverkats av att arbeta parallellt med studierna 

Genom att arbeta parallellt med studierna har studenterna de praktiska förutsättningarna för 

att tillämpa teorier i praktiken. Studenterna ser praktiken som en möjlighet att pröva sig fram 

till vad som passar dem och vad som inte gör det. Detta bekräftas av Illeris (2007) teori om att 

människor i vuxen ålder lär sig selektivt och inte lägger energi på lärande som inte känns 

meningsfullt. Också Orlenius (1999) påpekar att stoffet bör ha en personlig koppling för att 

kännas relevant. Enligt Dreier (2000) handlar det om att individen för att lära sig måste vara 

övertygad om att det är tillämpbart i andra situationer än den där lärandet primärt ägt rum. 

Ungermann Fredskild (2008) påpekar i sin artikel att samtidigt som man inom distans-

utbildningen tar hänsyn till studenternas erfarenheter måste man också utmana dem att 

utveckla sina professionella kompetenser. Kanske är detta en nackdel med att vara erfaren 

student – i jakten på att få bekräftelse på att det egna arbetssättet är rätt kan synfältet 

begränsas så att man inte ser allt, utan bara det som känns igen och är bekant. Att i allt för hög 

grad utgå ifrån den befintliga verksamheten kan också innebära att studenten gör det bästa av 

det som redan finns istället för att ge sig själv friheten att tänka utanför ramarna. I sina 

yrkespraktiker är ju inte intervjupersonerna primärt studenter utan yrkesverksamma avlönade 

kollegor. Det är tänkbart att detta medför att studenterna känner ett ansvar och inte vill eller 

vågar ta sig allt för stora friheter eller ta risker.  

Studenterna verkar inte uppleva några större motsättningar i att befinna sig i yrkespraktiken 

parallellt med studierna, snarare verkar de tycka att det är en fördel eftersom de kan se 

verksamheten utifrån när de studerar och får perspektiv på studierna när de arbetar. Även 

Orlenius (1999) menar att studenterna i hans undersökning får distans till den egna 

verksamheten genom att reflektera över sitt medvetande och därmed få en klarare bild av sitt 

arbete. En viss frustration kan dock anas hos vissa av studenterna, i min undersökning, över 

att verksamheten inte utvecklas i den takt de önskar och att de inte får det ansvar och det 

utrymme de upplever att de förtjänar. För samtliga studenter, om möjligt av olika anledningar, 

verkar det vara en förutsättning att de kan arbeta parallellt med utbildningen. 

Hur erfarenhet av pedagogisk verksamhet tas tillvara  

Direkta frågor kring hur studenternas yrkeserfarenhet har tagits tillvara i utbildningen upplevs 

av intervjupersonerna som svåra. Studenterna verkar inte ha resonerat i dessa banor tidigare 

även om de berättar om det i andra sammanhang. Är det överhuvudtaget intressant att 

särskilja denna studentgrupp (med utgångspunkt i dess långa yrkeserfarenhet) gentemot andra 

studentgrupper? Jag anser att så är fallet eftersom resultatet av denna undersökning indikerar 

att yrkeserfarenheten påverkar lärandet i flera avseenden.  

Studiekamraterna fyller en viktig funktion då det gäller att synliggöra studenternas tidigare 

erfarenheter. Genom att dela med sig i gruppen och lyssna till vad andra har att berätta får 

studenterna en känsla av att de erfarenheter de har är betydelsefulla. Att studiekamrater kan ha 

erfarenheter som skiljer sig åt från de egna verkar uppfattas som berikande och ett tillfälle att 
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få se sin praktik genom någon annans ögon. Östlund (2008) påpekar i sin avhandling att 

samverkan inom en grupp inte får upplevas som en börda och av studenternas uttalanden att 

döma fyller gruppen inte bara en social och praktisk funktion utan blir också en viktig del av 

deras lärande. 

Uppgifter inom utbildningen där studenterna kan bygga vidare på tidigare erfarenheter 

upplevs som meningsfulla. I situationer där studenterna inte hittar någon naturlig koppling till 

den egna verksamheten kan de känna sig osäkra och uppleva att deras erfarenhet inte är 

värdefull. Här kan man dra paralleller till Illeris (2007) resonemang kring att vuxna individer 

utgår ifrån de resurser de har och bygger vidare på dem i sitt lärande. Min upplevelse är att 

distansstudenter ibland kan ha svårt att finna sig i att vara ”nybörjare” inom ett område och att 

denna insikt ofta leder till en känsla av frustration. Ibland kan frustrationen ta sig uttryck 

genom påpekanden att vissa kunskaper eller typer av uppgifter är irrelevanta. Distansstudenter 

har ofta lång yrkeserfarenhet och är vana att vara experter inom sitt område. Att plötsligt 

hamna i en situation där de inte har full kontroll och ska bli bedömda av andra kan ibland 

upplevas som obehagligt och skrämmande. Detta kan också ha att göra med det som Uljens 

(1998) framhäver på när han menar att det kan vara obehagligt och upplevas som en risk att 

låta sina erfarenheter omprövas. Det kan upplevas som att man ”förlorar” sig själv när man 

måste släppa taget om det man tidigare tagit för givet. 

Effekter i yrkespraktiken  

Studenterna kan ge många exempel på hur deras studier har påverkat deras yrkespraktik. Det 

mest framträdande är att de genom att kunna och våga uttrycka sig på ett annat sätt än tidigare 

blir mer synliga som personer och får en annan legitimitet i sin yrkesroll. Detta kan leda till 

att de tar på sig rollen som ”pedagogiska spjutspetsar” och initierar förändringsarbete och nya 

projekt på arbetsplatsen. I vissa fall upplever studenterna att det är svårt att få gehör för sina 

idéer, det kan vara svårt att förändra sitt sätt att vara på en arbetsplats och finna en ny 

yrkesidentitet i en miljö där man redan har en fastlagd roll. 

Den utveckling i yrkesrollen som studenterna ger uttryck för representeras framför allt av att 

de får tillfälle att ompröva sitt förhållningssätt gentemot barnen och kan identifiera och 

problematisera den egna verksamheten. Studenterna gav alla uttryck för att faktorer i 

verksamheten skulle kunna utvecklas och förändras – men hur kan de förankra detta i 

verksamheten och hur obekväm vågar och vill man vara på den egna arbetsplatsen? 

Studenterna ger i varierande grad uttryck för att studierna ger dem tillfällen att reflektera över 

den egna praktiken. Genom att läsa litteratur, lyssna till föreläsningar, föra diskussioner och 

skriva ges de tillfälle att se sin verksamhet och yrkesroll utifrån. Detta resultat stämmer väl 

överens med Lönnheden och Olstedts (2005) tankar kring att det är med hjälp av nya 

erfarenheter som tidigare förvärvade erfarenheter kan få ny en ny mening. Frågan är hur 

denna reflektion går till. Läggs teorier på som ett raster i den bemärkelse att man plockar ut de 

bitar som passar in eller är man beredd att ompröva och sätta sina tidigare erfarenheter och 

invanda tankemönster inom parantes? Orlenius (1999) menar att yrkeserfarenheten utgör ett 

tolkningsfilter där teori prövas mot praxis – något som även resultatet av denna studie 

bekräftar. Det framgår tydligt av resultatet att samtliga studenter genom utbildningen har 
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reflekterat över sin egen praktik, om än i olika utsträckning. Precis som Orlenius påpekar är 

det genom reflektion som studenterna får en tydligare bild av det pedagogiska arbetets 

innebörd och denna process göra att studenterna kan se den egna praktiken utifrån.  

Analys och diskussion utifrån Dreiers teori 
Dreier (2000) menar att lärande är en del av att medverka i samhällelig praxis. Samhällelig 

praxis består av olika handlingssammanhang, för studenterna i denna undersökning utgörs 

handlingssammanhangen bland annat av hemmet, arbetsplatsen och akademin. Akademin 

representeras i sin tur både av byggnaden där de fysiska träffarna äger rum och den 

lärplattform där en stor del av studierna bedrivs. I och med att studenterna har påbörjat en 

utbildning har de blivit deltagare i nya handlingssammanhang samtidigt som de fortfarande 

befinner sig i ”gamla” kontexter, varav arbetsplatsen är en.  Som en följd av att individen 

befinner sig i nya handlingssammanhang måste den personliga deltagarbanan förändras för att 

tillvaron ska fungera.  

 

Enligt Dreier (2000) är det genom interkontextuella lärandebanor som individen fördelar sitt 

lärande och tillämpar det i olika handlingssammanhang på det sätt som passar bäst. De 

interkontextuella lärandebanorna gör det möjligt för studenten att navigera i de olika 

handlingssammanhang hon är del av. Jag uppfattar att de berättelser jag har fått ta del av i 

samband med mina intervjuer till stor del är uttryck just för studenternas interkontextuella 

lärandebanor. De interkontextuella lärandebanorna blir särskilt betydelsefulla för distans-

studenter som parallellt befinner sig i flera olika handlingssammanhang. Dreier menar att 

individen bör studeras med fokus på deltagande inom och mellan olika kontexter, denna 

undersökning är ett försök att belysa några aspekter av deltagande i olika handlings-

sammanhang. I en fortsatt studie skulle det vara intressant att vidga perspektivet och även 

göra kopplingar till andra handlingssammanhang än arbetsplats och akademi alternativt gå 

närmare in på de olika miljöer distansstudenten presenteras för inom akademin.  

 

När den interkontextuella lärandebanan utvidgas som en följd av de påbörjade studierna 

ändras också social praxis. Studenten ser på sin verksamhet på ett annat sätt. Jag tycker mig 

kunna utläsa av resultatet att det i många fall är en utmaning för studenterna att få 

handlingssammanhangen att hänga ihop. Ett par av studenterna ger tydligt uttryck för att de 

upplever att deras förhållningssätt till arbetet har blivit mer komplicerat sedan de påbörjat sin 

utbildning. De har börjat ifrågasätta sådant de tidigare tog för givet. Studenterna får ett unikt 

tillfälle att se sin praxis utifrån och kan jämföra den med sina studiekamraters, samtidigt som 

de har en fot kvar i verksamheten. Genom att jämföra situationer kan individen tydliggöra 

sina ståndpunkter, något som intervjupersonerna återkommer till vid flera tillfällen. Genom 

studierna får studenterna distans till sin egen praxis och de kan dessutom jämföra den med 

andra typer av verksamheter vilket enligt undersökningen starkt verkar bidra till att de ser på 

sin verksamhet och yrkesroll med ”andra ögon”.  

 

Dreier (2000) riktar kritik mot det institutionella lärandet – och menar att undervisningen i sig 

ofta får stå i fokus. Samtalen som fördes med studenterna i denna undersökning kretsade i 

första hand kring sådant som de upplevde meningsfullt ur lärandesynpunkt. Även om de 
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nämnde moment som de inte upplevde som relevanta hade de överlag en positiv inställning 

till sina studier. Jag tror att detta är en av de stora fördelarna med att studera parallellt med 

arbete. Praxisformerna finns hela tiden närvarande och utbildningen hjälper delvis till att väva 

ihop de olika handlingssammanhangen, även om studenternas eget lärande hela tiden tvingar 

dem att dra upp nya interkontextuella lärandebanor i takt med att de utvecklas som individer. 

Metoddiskussion 
Denna undersökning har utgått ifrån en kvalitativ ansats och ett fenomenologiskt synsätt. Jag 

anser att valet av metod överensstämmer med forskningsperspektiv, syfte och fråge-

ställningar. Stensmo (2002) menar att den fenomenologiska intervjun har som uppgift att 

utröna hur ett visst fenomen visar sig för intervjupersonen. I detta avseende nådde jag inte så 

långt som jag kanske hade hoppats – det visade sig svårt för vissa av studenterna att resonera 

kring fenomenet lärande. Att lärandebegreppet är mångfacetterat och kan vara svårt att greppa 

var jag medveten om innan jag påbörjade min studie. Jag kände dock att jag hade gått miste 

om en viktig aspekt av min undersökning om jag helt hade lämnat detta begrepp åt sidan. Det 

handlade ju inte om att fastställa att en viss form av lärande har ägt rum utan om hur 

studenterna upplevde att lärande har tagit sig uttryck för deras del. Kanske kom jag genom 

denna undersökning inte tillräckligt långt för att kunna få en klar bild av studenters 

upplevelser av lärande. Jag hade också, innan jag påbörjade arbetet med intervjuerna, en 

föreställning om att studenterna skulle uppleva en distinkt skillnad mellan de olika lärande-

miljöer som arbetet och studierna representerade – så visade sig inte vara fallet. Om jag hade 

varit medveten om detta innan jag påbörjade min undersökning hade jag förmodligen 

utformat intervjufrågorna delvis på ett annat sätt. 

I arbetets inledningsskede hade jag för avsikt att fokusera på studenternas lärande i den 

enskilda kurs jag arbetar med. Det visade sig dock i samband med intervjuerna att det var av 

stort intresse att be studenterna berätta om sina upplevelser av lärande även inom andra kurser 

inom utbildningen. Jag anser dock att det finns ett värde i att jag, eftersom jag är insatt i den 

enskilda kursens upplägg, kunde be dem specificera och exemplifiera sina svar genom 

konkreta fall från kursen.  

Eftersom detta är en undersökning av kvalitativ art har det inte varit av överordnad betydelse 

att få exakt mätprecision. Jag anser att jag har lyckats med min strävan att inte ställa ledande 

frågor även om jag vid något tillfälle, i min iver att få intervjupersonen att förstå min 

frågeställning, eventuellt kan ha styrt svarets inriktning i någon utsträckning. I efterhand kan 

jag konstatera att jag inte hade behövt styra upp respondenterna genom färdiga frågor utan 

kunde ha nöjt mig med att täcka in vissa områden. Jag upplever dock att intervjuerna, med 

något undantag, följde i stort sett samma mönster. Detta faktum samt att jag har hittat stöd för 

tolkningen av resultatet i litteratur och tidigare forskning gör att jag känner tilltro till 

undersökningens validitet.  

Det är inte min upplevelse att det har påverkat intervjupersonernas svar att jag arbetar med 

den aktuella utbildningen. Eftersom jag bara har träffat studenterna vid ett tillfälle och inte 

handlett dem eller bedömt deras uppgifter ser de mig förmodligen som en person som arbetar 

på universitetet snarare än som en representant för en specifik utbildning. Det är tänkbart att 
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en lokal på ”neutral mark”, som plats för genomförande av intervjuerna, hade varit att föredra 

framför mitt tjänsterum. I detta fall fick jag dock prioritera tillgängligheten för studenternas 

del samt möjligheten till avskildhet. 

Även om resultatet i denna undersökning bygger på ett mindre antal intervjuer tror jag att 

resultatet är tillämpbart på andra studenter i samma situation, åtminstone de som har samma 

yrkesbakgrund och studieförhållande som undersökningsgruppen. 

Avslutande diskussion  
I det inledande kapitlet av denna uppsats hänvisas till Högskoleverkets utvärdering av 

lärarutbildning på distans (Högskoleverket 2007). I rapporten betonas att det är viktigt att 

anpassa utbildningen efter studentgruppen. Det finns ingenting i min undersökning som 

indikerar att studenterna upplever att utbildningen inte tar deras yrkeserfarenhet på allvar eller 

att den inte lyfts fram i tillräcklig grad. Tvärtom menar ett par av studenterna att det är 

omöjligt att ta tillvara på allas erfarenheter och att man kanske till och med ska akta sig för att 

göra det i allt för stor utsträckning.  

Studenterna återkommer hela tiden till gruppens betydelse för att göra erfarenheten synlig. 

Detta styrker betydelsen av fysiska träffar studiekamrater emellan, men även vikten av möten 

via lärplattformen (t.ex. genom chatforum, som är ett sätt att kommunicera som studenterna 

lyfter fram). Genom att studenterna får tillfälle att delge andra sin erfarenhet blir erfarenheten 

synlig och därmed kan de reflektera kring sin bakgrund och det ”bagage” de har med sig. 

Uppgifter med en naturlig koppling till yrkespraktiken upplevs som meningsfulla och 

utvecklande. Det kan dock finnas en risk i att allt blir för bekant. Nya infallsvinklar och 

utmaningar måste också få ha en berättigad plats i utbildningen. Kanske handlar det om att 

innehållet behöver presenternas, kopplas och motiveras i förhållande till den kommande 

yrkesutövningen. 

Ingen av studenterna ger uttryck för att de tycker det är negativt att arbeta och studera 

samtidigt av andra anledningar än att det kan vara tröttsamt och svårt att få tiden att räcka till. 

Att få ihop vardagsliv med studier är något som även Östlund (2008) påpekar att studenterna i 

hennes undersökning upplever som ett hinder. Det kan ha ekonomiska orsaker att ingen av 

intervjupersonerna anser att det är ett alternativ att studera på heltid, men framför allt verkar 

de tycka att det är givande att parallellt vistas i de miljöer som studierna och arbetet 

representerar. Att studenterna verkar vara så positivt inställda till distansstudier är enligt mig 

ytterligare en anledning att satsa mer på denna utbildningsform, både från lärosätenas håll och 

från arbetsgivarnas sida. Kanske kan då forskningen inom distansutbildningsområdet få högre 

status, något som Söderlund (2000) efterfrågar. Lärosätena behöver utveckla sina 

administrativa rutiner kring distansutbildningarna, förbättra lärplattformar och ge distans-

studenterna det extra stöd de behöver, t.ex. vad gäller akademiskt skrivande och IT-frågor. 

Det är också önskvärt med mer forskning kring VFU på den egna arbetsplatsen. 

Arbetsgivarna måste å sin sida se till att de anställda ges praktiska förutsättningar att 

genomföra sina studier och se till att studenterna får stöd, uppmuntran och möjligheter till 

vidareutveckling även på arbetsplatsen.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Arbetet med denna uppsats har väckt många funderingar kring distansutbildning, både ur ett 

deltagar- och ett anordnarperspektiv. Det empiriska material som har använts för att få svar på 

frågeställningarna rymmer också berättelser om de praktiska förutsättningar och 

begränsningar som studenterna upplever i koppling till sina studier.  

En aspekt av distansstudier som flera av studenterna i undersökningen berör är deras 

upplevelser av att komma in i den akademiska världen och uppleva ett motstånd kring 

akademiskt skrivande och studier via en lärplattform. Eftersom detta är frågor som jag möter i 

mitt arbete som anordnare av distansutbildningar ligger de mig varmt om hjärtat. Genom mina 

intervjuer har jag förstått att samtidigt som akademiskt skrivande och hanterandet av datorer 

upplevs som svårt är lärandet inom dessa områden något som studenterna finner mycket 

värdefullt och utvecklande. 

En annan fråga som känns angelägen för mig är att forska vidare kring är hur yrkes-

verksamma studenter, som genomför verksamhetsförlagd utbildning på den egna arbets-

platsen, kan få så gynnsamma förutsättningar som möjligt för lärande kopplat till sin VFU. 

Hur kan man säkra kvalitén i VFU på den egna arbetsplatsen och i vilken utsträckning bör 

studenterna få ta del av andra verksamheter? 

Frågorna kring upplevelser av lärande som lyfts i denna undersökning har gjort mig nyfiken 

på att närmare undersöka vad studenter egentligen lägger i begreppet lärande. Det blev tydligt 

under intervjuerna att vissa av studenterna hade reflekterat mycket kring fenomenet medan 

andra inte hade gjort det. I likhet med det resultat som framkommer i Johanssons avhandling 

från 1999 kunde jag urskilja två kategorier av uppfattningar kring lärande; dels det Johansson 

benämner förkovran dels den kategori som motsvarar lärandet som en process. En jämförande 

studie kring upplevelser av lärande i yrkespraktiken mellan barnskötare under utbildning och 

barnskötare utan akademisk utbildning hade varit ett spännande sätt att bygga vidare på de 

resultat som kommit ut av denna undersökning. 

Slutord 
För mig som yrkesarbetande distansstudent har arbetet med denna uppsats gett mig åtskilliga 

tillfällen att fundera kring och dra paralleller till mitt eget lärande. Det har handlat om 

förflyttningar mellan olika miljöer och att försöka inta olika perspektiv. Det har varit mycket 

värdefullt för mig att få se distansutbildning som företeelse genom intervjupersonernas ögon 

och att få ta del av deras erfarenheter. Jag har blivit än mer övertygad om att lärande inte är 

något som kan isoleras till enskilda tillfällen eller enskilda institutioner utan är en 

mångfacetterad, ständigt pågående process. 
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Bilaga 1 

Växjö universitet  2009-03-13 
Malin Strand 

E-post: malin.strand@vxu.se 

Tel. arbete: 0470-70 81 60 (mån och tors) 

Tel. bostad: 0470-223 78 

Tel. mobil: 073-050 40 10 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Strand och jag arbetar på institutionen för teknik och design inom den 

nybildande avdelningen för yrkeskunnande och teknologi som bland annat ger kursen 

Skogens skatter. Jag är också student på institutionen för pedagogik och skriver för tillfället 

en uppsats på G3-nivå om lärande inom distansutbildning . Min handledare är Lena Stenmalm 

Sjöblom. 

Jag har tidigare kontaktat dig per telefon med en förfrågan om deltagande i en 

intervjuundersökning som kommer att utgöra underlag för min uppsats. 

För mig och mina kollegor som arbetar med distansutbildning känns det angeläget att 

vidareutveckla vår pedagogik och anpassa våra utbildningar efter den studentgrupp vi möter. 

De studenter vi möter i Skogens skatter (och även inom utbildningen för yrkeslärare på 

gymnasiet) skiljer sig i många avseende från andra grupper eftersom många av studenterna 

har lång yrkeserfarenhet och studerar parallellt med sitt yrkesarbete. Min förhoppning med 

undersökningen är att få insikt i hur studenter resonerar kring sitt lärande i utbildningen och 

framför allt i kursen Skogens skatter. Detta hoppas jag i förlängningen ska kunna leda fram 

till förslag kring hur man kan anpassa pedagogik och kursupplägg i distanskurser så att man 

ger gynnsamma förutsättningarna för studenter med yrkeserfarenhet som arbetar vid sidan av 

sina studier. Eftersom du är en av de studenter som har direkt erfarenhet av distansstudier i 

kombination med arbete är din medverkan av stort värde för mig. 

Jag vill poängtera att detta inte är någon utvärdering av kursen Skogens skatter utan ska ses 

som en generell undersökning kring distansstudenters lärande. Jag hoppas därför att resultatet 

av undersökningen ska komma både vår avdelning och våra kollegor inom universitetet 

tillgodo. 

Intervjun kommer att ta max en timme. Deltagande i undersökningen är helt frivillig och du 

kan när som helst meddela om du inte längre önskar delta i undersökningen. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och dina uttalanden kommer att vara helt avidentifierade 

i rapporten. Det skulle underlätta mycket för mig om jag under intervjun fick din tillåtelse att 

banda vårt samtal för att på ett så rättvisande och exakt sätt som möjligt kunna bearbeta och 

analysera materialet. Om du har frågor eller funderingar kring undersökningen är du varmt 

välkommen att kontakta mig via e-post malin.strand@vxu.se eller per telefon (se sidhuvud). 

Med vänliga hälsningar Malin Strand

mailto:malin.strand@vxu.se
mailto:malin.strand@vxu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

A. Information: 

 materialet från intervjun kommer att användas till en uppsats på G3-nivå i pedagogik 

 kort om intervjuns syfte 

 deltagande är frivilligt  

 kommer att nämna kursen/programmet, men ska i övrigt ändra namn och identifierande 

drag 

 endast intervjuaren kommer att ha tillgång till bandade intervjuer, det inspelade materialet 

kommer att raderas efter utskrift 

 avidentifierade utskrifter kan komma att bearbetas inom kursen tillsammans med 

kurskamrater och handledare  

 

B. Fråga innan intervjun 

 Har jag ditt samtycke att använda materialet från intervjun för detta ändamål? 

 Har jag din tillåtelse att banda intervjun?  

 Har du några frågor? 

 

C. Inledande frågor: 

 Kan du berätta för mig om din yrkesbakgrund? 

 Vad upplever du att du har lärt dig genom din yrkespraktik? 

Jag vill att du i första hand tänker dig tillbaka på tiden då du gick Skogens skatter men 

naturligtvis kan även dina upplevelser från andra kurser inom programmet i övrigt vara av 

intresse… 

D. Frågor kring kursen: 

 Kan du berätta om dina arbetsförhållanden under kursen/utbildningen? 

 Varför valde du att läsa kursen/utbildningen? 

 Vilka är dina upplevelser av att studera samtidigt som du arbetar? 

 Kan du berätta för mig om en situation i kursen/utbildningen där du upplevde ett lärande? 

Kommer du ihåg något sådant tillfälle? 

 Kan du berätta för mig om ett tillfälle i samband med kursen/utbildningen där du använde 

din yrkeserfarenhet? 

 Upplever du att din och dina studiekamraters yrkeserfarenhet togs tillvara i 

kursen/utbildningen? I så fall hur? 

 Kan du berätta för mig om något du lärt dig i kursen/utbildningen som påverkat din 

yrkespraktik? 

 Vad lägger du i begreppet lärande? Vad skulle du säga att ett lärande kan vara?
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Komplettera med sonderande frågor: Kan du säga något mer om det? Kan du ge fler 

exempel? 

E. Avslutande frågor 

 Summera/runda av  

 Jag har inga fler frågor – är det något annat du vill ta upp? 

 Får jag återkomma om jag har ytterligare frågor? 

 Vill du ta del av resultatet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


