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Förord  

Mina tidigare erfarenheter av motivation vid studier på distans är blandade. Att självständigt hitta 

drivkraften med frihet under ansvar har för min egen del många gånger varit en gåta. Det självständiga 

arbetet med denna uppsats gav mig möjlighet att reda ut mina egna funderingar på ett djupare plan. 

Jag vill speciellt tacka alla studenter som tog sig tid att besvara enkäten och gjorde det möjligt att utföra 

denna studie. Motivationen ökade i takt med att svaren från enkäten droppade in. Jag vill också tacka 

alla mina studiekamrater för alla värdefulla och kloka tankar som har förbättrat min uppsats. Ett 

speciellt varmt tack vill jag ägna Christina Mattila och Lina Andersson som båda varit en stor 

motivationskälla både för lärprocessen och fortsatt skrivande. Övriga faktorer som har haft betydelse 

för motivationen har varit mina förstående vänner och min tålmodiga familj som fått stå åt sidan under 

denna process. Sist men inte minst vill jag ge ett extra stort tack till handledare Catharina Höijer för det 

tålamod och stora engagemang som visats. Framförallt delgivandet av värdefulla kunskaper som har 

behövts för att ta sig vidare när allt varit fullständigt obegripligt, och motivationen dalat. De utmaningar 

som lett till nya kunskaper har gjort att det känts roligt att fortsätta. Att i lugn och ro självständigt få 

välja tid och plats att skriva har också haft betydelse för motivationen. Tillsammans har detta bidragit 

till den inre drivkraften bibehållit sin glöd, och det har varit möjligt att skriva denna uppsats och fullfölja 

mina egna studier på distans.  
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Abstrakt 

Samhället och den enskilde studenten går miste om värdefull kunskap och kompetens när studenter 

inte fullföljer sina studier. En av orsakerna till att studenter hoppar av sina studier på distans är 

bristande motivation. Studiens syfte var att ta reda på distansstudenters relation till inre och yttre 

motivation i förhållandet till struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer i jämförelse med ålder. 

Ansatsen var en kvantitativ icke-experimentell studie av tvärsnittsdesign. Datainsamling utfördes med 

en enkätundersökning som skickades ut till 276 studenter som studerade en kurs i juridik på heldistans. 

Resultatet visade att det fanns samvariation mellan variablerna struktur/dialog, självständighet/övrigt, 

inre motivation/dialog och inre motivation/övrigt, och skillnader mellan inre motivation och yttre 

motivation. Struktur var den faktor som hade störst betydelse, medan dialog hade störst variation 

mellan svaren. Det fanns inga större skillnader mellan olika åldersgrupper. Slutsatsen av denna studie 

var att struktur, självständighet och övriga faktorer har betydelse för motivationen vid studier på 

distans. Dialog har betydelse för kunskapsöverföringen genom den verbala kommunikationen som i 

sin tur påverkar den inre motivationen. Hur olika faktorer påverkade studenternas motivation berodde 

inte på ålder utan det kan bero på något annat som vidare studier får ta reda på.  

 

Nyckelord: dialog, distansstudier, inre motivation, motivation, självständighet, struktur, yttre motivation.  
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1 Introduktion 

Kapitel 1 Introduktion börjar med en inledning i avsnitt 1.1 som ger en inblick och problembeskrivning 

av uppsatsens ämne. Avsnitt 1.2 ger en historisk tillbakablick av distansstudier.  

1.1 Inledning  
Samhällen förändras över tid och i dagens samhälle sker både kommunikation och 

informationsöverföring till stor del via internet. Distansstudier har blivit ett komplement till den 

traditionella campusundervisningen i takt med samhällets övriga förändringar. Fler och fler väljer 

alternativet att studera på distans. Samtidigt visar statistiska centralbyrån (SCB, 2012:6) statistik från en 

temarapport att det var fler distansstudenter som inte slutförde sina kurser jämfört med 

campusstudenterna. Temarapporten visade att det var 82 procent av campusstudenterna som fullföljt 

kurserna de varit registrerade på, medan det var 57 procent av distansstudenterna som fullföljt sina 

kurser. De vanligaste orsakerna att studenterna inte fullföljde kurserna var att de arbetade eller lade ner 

tid på annan kurs. Andra orsaker som låg under kategorin annat var tidsbrist, sjukdom, dålig 

uppkoppling, svårt att komma igång med kursen, dåligt upplägg på kursen, problem med studiemedel, 

tappade intresset för kursen, sociala skäl, kursen motsvarade inte förväntningarna, för höga studiekrav 

eller bristande motivation. 

 

På Mittuniversitetets hemsida ”Att plugga på distans” står det beskrivet ”Det är enkelt att studera på 

distans, men det krävs också en hel del självdisciplin.” (Mittuniversitetet, 2018-11-13). På Uppsala 

universitets hemsida ”Att läsa på distans” är beskrivningen ”Med denna frihet följer ett eget större 

ansvar för studierna, särskilt vad gäller planering och genomförande, än vad som är fallet för den som 

går en reguljär, schemalagd kurs.” (Uppsala universitet, u.å.). Umeå universitets hemsida ”Läsa på 

distans” har beskrivningen ”Det innebär frihet men kräver samtidigt disciplin.” (Umeå universitet, u.å.). 

Den gemensamma faktorn med beskrivningarna är att distansstudier sker med frihet under ansvar, 

vilket även kräver självdisciplin.  

 

1.1.1 Problem och avgränsning 

Avhopp vid studier på distans ger konsekvenser både för samhället i stort och den enskilde studenten, 

som går miste om både den kunskap och kompetens som kunde genererats om studenten fullföljt sina 

studier. Studenter som inte fullföljer sina studier missar även poäng och kursintyg. Samtidigt går 

universitet och högskolor miste om ekonomisk ersättning för de studenter som inte får sina poäng. Det 

kan leda till att kurserna ges färre resurser, vilket kan påverka utbildningens kvalitet. Universitet och 

högskolor får ersättning för hur många studenter som är registrerade och för de antal poäng som 

studenterna klarat av (Universitetskanslersämbetet, 2017). Det kan därför vara av intresse både för den 

enskilde studenten och olika lärosäten att få en förståelse för vad som kan ligga bakom avhoppen för 

att öka chansen att fler väljer att fullfölja sina studier på distans. För att göra en avgränsning behövde 

ett val utföras mellan orsakerna till att studenter inte fullföljer sina studier. Temarapporten (SCB, 2012) 

visade att en av orsakerna till att studenter inte fullföljde sina studier var bristande motivation. Det ger 

indikationer på att distansstudenter även behöver motivation under denna frihet för att uppnå 

självdisciplin, så att de kan ta ansvar för det egna lärandet. De behöver självständigt hitta drivkraften 

att stimulera sina lärprocesser så de kan fullfölja studierna. Upplevelserna av distansstudier kan skilja 

sig åt, och olika faktorer påverkar studenters motivation. 
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1.1.2 Faktorer som påverkar motivationen 

Motivationen kan påverkas av olika situationsbaserade faktorer (Ahl, 2004). Faktorer som kan handla 

om tidsbrist, förväntade resultat och brist på intresse. Det kan också vara strukturella faktorer som 

spelar in som tex svårigheter med barnomsorg, finansiering av studier, schemaläggningsproblem, 

sociala normer eller en pedagogik som inte fungerar.   

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss i samspel med andra människor och i olika sociala 

sammanhang (Säljö, 2016). Kommunikation och interaktion är viktiga faktorer, och även gruppen har 

en stor betydelse för lärandet. Socialt prat i studier på distans kan vara en faktor som har betydelse för 

motivationen menar Reneland-Forsman (2011). Hon menar att sociala samtal kan lägga en grund för 

meningsskapande och förståelse kring ett kunskapsinnehåll. Det kan vara viktigt för studenter som går 

en längre utbildning att ha ett socialt nätverk som kan förstå studiesituationen. Reneland-Forsman (2011) 

beskriver att enligt Moores (1997) modell dialog-struktur-självständighet kan studenters motivation 

vara ett resultat av miljön och det sociala samspelet, som även stimulerar lärprocesser.  

 

Säljö (2016) pratar om mediering och artefakter. Utvecklingen av dessa medierande redskap har 

förändrat våra möjligheter att ta del av vår omvärld på. Att utbilda sig på distans är också ett sätt att ta 

del av vår omvärld på. Vi använder oss av datorer och andra medierande redskap för att kommunicera 

och överföra kunskaper utan att interagera fysiskt med andra människor. Det ställer också vissa krav 

på hanterandet av dessa redskap både från student och lärare, och vidare hur kunskaperna förmedlas. 

Keller och Lindh (2011) tar upp att digital kompetens och pedagogiska metoder är framgångsfaktorer 

som kan ha betydelse för studier på distans.  Den digitala kompetensen är en faktor som innebär att 

läraren behöver grundläggande kunskaper i att hantera informations och kommunikationsteknik, och 

vidare använder sig av lämpliga pedagogiska metoder för det ämne som undervisningen är ämnad för. 

 

1.1.3 Motivation 

Motivation upplevs av människor på olika sätt och det finns olika motivationsteorier att utgå ifrån. 

Teorierna utgår oftast från olika människosyner, och ibland även olika kunskapssyner. Människan som 

ekonomiskt rationell motiveras av belöningar och straff. Den sociala människan motiveras av sociala 

normer och grupptillhörighet. Den fysiska människan motiveras av instinkter och drifter. Den läraktiga 

människan motiveras av stimulus och belöningar. Den kunskapande människan motiveras av kognitiva 

scheman. Den behovsstyrda människan kan motiveras av allt ifrån fysiska behov till faktorer som är 

knutna till själva utförandet av uppgiften (Ahl, 2004). Framkommande studie kommer att utgå från Self 

Determination Theory (Deci & Ryan, 2000).  

 

1.1.4 Relevans till pedagogik som vetenskap 

Mittuniversitet (u.å.) beskriver pedagogik ”Pedagogik som vetenskapligt ämne ska beskriva, förstå och 

förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och 

lärande inom en samhällelig kontext.” Denna uppsats ska beskriva, förstå och förklara historiska och 

samtida påverkansprocesser inom distansutbildning, undervisning på avstånd och självständigt 

lärande inom den samhälleliga kontexten universitetet. 
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1.2 Historisk tillbakablick distansstudier 
Jaldemark (2011) beskriver hur utvecklingen av olika faktorer i samhället succesivt har gjort att 

undervisning kan ske utan att vara fysiskt bunden till en viss tid och en viss plats. När tryckpressen 

uppfanns så kunde en större mängd information spridas, och i samband med utvecklingen av 

postdistribution kunde kommunikation ske utan att vara bunden till tid och rum. Det gav nya 

möjligheter även inom undervisning eftersom lärare och elev inte behövde befinna sig på samma plats. 

Redan under första delen av 1800-talet testades utbildning via s.k. korrespondens. London University 

gjorde försök med externa examinationer år 1836 (Daniels, 1999, i Jaldemark, 2011). De första 

korrespondensutbildningarna skedde via vykort och brev, som utvecklades till att under andra delen 

av 1800-talet kunde elever ta ut examen via korrespondens (Holmberg, 1960; Moore & Kearlsly, 1996, i 

Jaldemark, 2011). I samband med detta startade även de första skolorna som hade undervisning via 

korrespondens även i Sverige av Hans Hermod (Holmberg, 1960, i Jaldemark, 2011). Den högre 

utbildningen i Sverige gjorde under 1950-talet de första försöken med utbildning via korrespondens, 

genom ett samarbete mellan Hermods och Lunds universitet (Gaddén, 1973, i Jaldemark, 2011). 

Datorteknikens intåg har gjort att korrespondensundervisningen har utvecklats till den 

distansutbildning som idag kan bedrivas över internet. 

 

Distansutbildningen i Sverige har genom åren utvecklats genom olika statliga satsningar. 

Distansutbildningskommittén tillsattes år 1995 och fick i uppdrag att föreslå långsiktiga åtgärder för 

utveckling av distansutbildningar via nätet (Sveriges riksdag, 1997). Uppdraget innebar att de skulle 

analysera möjliga utvecklingsområden inom organisation, teknik och pedagogik.  En ökning av riktade 

insatser föreslogs för att öka omfattningen av utbildningsformen (Sveriges Riksdag, 1998:84). Det i sin 

tur ledde till att distansutbildningsmyndigheten tillsattes av regeringen år 1999 som hade i uppdrag att 

starta upp forsknings runt distansutbildning samt att sprida information. Den utfärdades 1999-04-15 

och upphävdes 2002-03-01 (Sveriges Riksdag, 1999:98). Efter detta bildades Sveriges Nätuniversitet år 

2002 efter en regeringsproposition (2001/02:15). Deras uppdrag gick ut på att lägga fram svenska 

högskolor och universitets utbud av utbildningar på distans samt ge stöd mellan dessa. Samtidigt 

tillsattes Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet (Universitetskanslersämbetet, 2005:49). Den ersattes 

år 2006 av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, som år 2008 tillsatte en 

särskild utredare för att påbörja avveckling av myndigheten den 1 januari 2009 (Sveriges Riksdag, 2007). 

Den senaste statliga satsningen för distansstudier och den slutliga summan i vårpropositionen 2019 som 

regeringen presenterade gav Universitets och högskolerådet 10 miljoner kronor för projekt att utveckla 

distansstudier (Regeringskansliet, 2018-06-08; Röding, K, 2019-04-12).  

 

Den teknologiska utvecklingen i kombination med de satsningar som gjorts har bidragit till att 

distansutbildningen ser ut som den gör idag. Nätuniversitetet som drevs av myndigheten för nätverk 

och samarbete inom högre utbildning är ersatt av ”distansutbildningar.se” där det går att hitta 

information om olika distansutbildningar. Distansstudier kan se olika ut beroende på vilket upplägg 

själva kursen har och vilken undervisning som ges. Heldistans eller delvis på distans. En kurs som ges 

på heldistans innebär att kursen är helt webbaserad och studenten behöver inte ta sig till universitet. 

All kommunikation och examination sker skriftligt, alternativt med verbala nätbaserade träffar via 

internetkommunikation. En kurs som ges på halvdistans kan ha en eller fler obligatoriska träffar på 

campus och även innehålla moment som salsskrivning. Salstentamen kan ibland erbjudas på den ort 

studenten befinner sig i, antingen på campus eller på ett konsulat om studenten befinner sig utomlands 

(Studera.nu,2018; Distansutbildningar.se).  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel presenterar i avsnitt 2.1 resultat från tidigare forskning som är sorterat efter klustren 

framkommande studie ska undersöka. Avsnitt 2.2 presenterar teoretiska perspektiv på lärande kopplat 

till distansstudier och motivation. Avsnitt 2.3 presenterar studiens upplägg utefter teorier och tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med avsnitt 2.4 som presenterar studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Tidigare forskning 
Artiklarna och avhandlingarna i detta avsnitt presenterar i första hand undersökningar från studenters 

perspektiv för att framkommande studie ska undersöka studenters upplevelser. I en av studierna som 

presenteras undersöker både studenters och lärares upplevelser av distansstudier i syftet att ge en 

förförståelse från ett annat perspektiv inom problemområdet.  

 

2.1.1 Struktur (metoder, kursupplägg, teknik) 

Det finns tidigare studier som visar på att pedagogiska faktorer som struktur har betydelse för både 

lärande och motivation vid studier på distans, både från studentperspektiv och ur lärares perspektiv. 

En väl strukturerad kursdesign, tydliga kursmål, studiematerial som ger en god vägledning, 

tillgängliga lärare, snabb och konstruktiv återkoppling på uppgifter och goda kunskaper i 

datorkommunikation är några betydande faktorer. Vonderwell (2003) utförde an kvalitativ fallstudie 

vars syfte var att utforska den asynkrona (icke samtidiga) kommunikationen mellan student och lärare. 

Resultatet visade att studenterna upplevde att det var en nackdel att inte få omedelbar återkoppling på 

sina uppgifter och möjligheten att få snabba svar direkt på sina frågor. Likaså läraren upplevde att 

studenterna förväntade sig en snabb återkoppling på uppgifter online.  

 

En mixad studie som Song et.al (2004) utförde visade att tekniska problem, svårigheter att förstå 

instruktioner och förståelse för kursmålen var något studenterna upplevde som hinder för deras studier 

på distans. Det påverkade i sin tur deras motivation att organisera sina studier på ett effektivt sätt. En 

annan studie av kvalitativ art lyfter fram pedagogiska faktorers betydelse från lärares perspektiv. Syftet 

var att göra en jämförande analys mellan ett argentinskt och ett svenskt universitet, om lärares attityder, 

motivationsfaktorer och de hinder som kan uppstå vid el-lärande. Studien visade resultat på att de 

hinder som kan uppstå vid e-lärande är tidsbrist och att verktygen för e-lärande mer används för 

administrativa uppgifter än att användningen sker i pedagogiskt syfte (Keller et al. 2009).  

 

2.1.2 Dialog och självständighet  

Dialog och självständighet har en relation till varandra. Det finns även forskning som visar på att 

dialoger som kommunikation och andra sociala aktiviteter med både lärare och andra studenter har 

betydelse för motivationen på olika sätt. Reneland-Forsman (2009) redovisar i sin avhandling resultat 

på att den sociala interaktionen har betydelse för studentens meningsskapande, och att styrkor kan 

påvisas i lärmiljön. Studenter som lagt ner tid på social kommunikation var driftigare och visade på en 

större en självständighet när de fick problem. Lärare fick ingripa och vara behjälpliga i större 

utsträckning i de studentgrupper som arbetade självständigt med inlämningsuppgifter och inte lade 

ner tid på social kommunikation (Reneland-Forsman, 2009).  
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En studie som Östlund (2008) redovisar i sin avhandling visade också resultat på att gruppen har stor 

betydelse för studier och lärande. Resultaten som presenterades visade bland annat på att det var den 

sociala gemenskapen som skapande inspiration för det individuella lärandet. Studenterna såg själva 

studerandet mer som en social aktivitet än att lära sig nya saker. En studie som Muilenburg och Berge 

(2005) utförde visade på att social interaktion var starkt kopplad till motivation för ett effektivt lärande, 

och att brist på tillhörighet i grupp minskade tillfredställelsen för lärandet. 

 

2.1.3 Övriga faktorer  

Tidsbrist är en av de övriga faktorer som kan ha betydelse för studenters motivation till att fullfölja sina 

studier på distans. Detta kan leda till att många studenter överskattar den tid som finns till förfogande. 

De trodde sig hinna med studierna under den tid de hade avsatt för ändamålet, i relation till den tid 

och energi som faktiskt utbildningen kräver (Tresman, 2002).  En del studenter hade svårt att balansera 

studierna med yrkesliv och familjeliv (Vergidis & Panagiotakopoulos, 2002). Andra betydande faktorer 

som påvisats i forskningslitteraturen är emotionellt stöd från familj och vänner, och en bra studiemiljö 

i hemmet (Holder, 2007). Studier visar också på att faktorer som engagemang, självständighet, 

målinriktning, individuella lärostilar och motivation kan ha betydelse för fullföljandet av utbildningen 

(Morris et. al, 2005).  

 

2.1.4 Inre och yttre motivation  

Inre och yttre motivation har studerats på många olika sätt. En början till detta gjordes (Deci, 1971, i 

Deci & Ryan, 2000) med en experimentell metod som utgick från att deltagarna fick olika uppgifter, 

med utgång att de fick en belöning eller inte. De blev sedan lämnade ensamma för att arbeta med 

uppgiften och blev även tilldelade andra uppgifter som distraherade dem. De fick välja om de skulle 

återvända till första uppgiften för att få en belöning eller börja med någon annan uppgift. Det visade 

sig att ju mer tid som de spenderade med första uppgiften, desto mer motiverade blev de eftersom det 

fanns en yttre anledning för motivationen att göra det. Det har också gjorts studier med 

självrapportande uppgifter som innefattar om intresse och njutning av uppgiften i sig. De 

experimentella studierna är oftast beroende av specificering av uppgifterna (Ryan, 1982; Harackiewicz, 

1979, i Deci & Ryan, 2000). Andra studier har istället använt mer generella mått för mätning av 

motivation, tex egen motivation för skolan (Harter, 1981, i Deci & Ryan, 2000).  

 

Deci och Ryan (2000) har också granskat ett antal studier som inkluderar att se skillnaderna mellan 

motivationsfaktorerna. De menar att den yttre och den inre motivationens skillnader som har studerats 

har gett en viktig information såväl för utveckling som i pedagogiska praktiker. De såg bland annat att 

i sociala sammanhang som det finns stöd av kompetens, tillhörighet och självstyre utgör det grunden 

för att upprätthålla den inre motivationen, och blir därmed mer beslutsam inför den yttre motivationen. 

Den största skillnaden mellan inre och yttre motivation är att den inre hänvisar till att göra något som 

är intressant och roligt, medan den yttre leder till ett separat resultat. Det finns dock en samverkan 

mellan yttre och inre motivation eftersom de yttre faktorerna skapar en handling hos individen som ger 

en påverkan av den inre motivationen. Deci och Ryan (2000) menar också att det alltid finns en tanke 

bakom en individs handlingar och att motivation är något som är rationellt och styrs av människans 

förnuft. 
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2.2 Teoretiska perspektiv 
Under rubrik 2.1.1 presenteras lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.  Under rubrik 2.2.2 presenteras 

The theory of transactional distance för att ge en förståelse för hur både motivation och lärprocess kan 

påverkas vid distansstudier. Rubrik 2.2.3 redovisar Self determination theory som är den teoretiska 

utgångspunkten för begreppet motivation i framkommande studie 

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig människor i samspel med varandra (Säljö, 2012). Hur lärandet 

sker beror också på vilket samhälle och kultur människan bor i, och kunskaperna förs vidare inom 

kulturen och även parallellt med andra kulturer. Detta sker från generation till en ny generation. 

Lärandet förs också vidare genom de sociokulturella redskapen, de språkliga och fysiska artefakterna. 

Språkliga artefakter är språken som vi använder för att kunna kommunicera med varandra. Fysiska 

artefakter är de redskap vi använder oss utav dagligen, som också förändras i takt med att samhället 

förändrats genom att nya kunskaper förvärvats. I dagens samhälle använder vi oss mer av digitala 

artefakter som tangentbord och skärm som har ersatt artefakterna papper och penna. Utbildning som 

tidigare var bunden till en specifik tid och plats med papper och penna i handen kan idag ske obundet 

till tid och rum med ett tangentbord och skärm.  Säljö menar att artefakter gör att människor medierar 

med verkligheten, de är alltså ett hjälpmedel som förmedlar det vi ska förstå. Utvecklingen inom 

informationsteknologin har gjort att många manuella arbetsuppgifter ersatts av tekniska och sociala 

system som kräver nya kunskaper. Säljö menar också att mycket i denna utveckling visar på ett stöd för 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

 

2.2.2 The theory of transactional distance  

The theory of transactional distance förklarar det pedagogiska avståndet som uppstår vid studier på 

distans som i sin tur kan påverka lärprocessen vid distansstudier. Reneland-Forsman (Hrastinski ,2011) 

beskriver att enligt Moores (1997) modell är studenters motivation ett resultat av miljön och hur 

intensivt det kommuniceras mellan studenter, även att det sociala samspelet stimulerar lärprocesser. 

Teorin har sitt ursprung från 1972 då Moore (1997) började utveckla den. Från början var syftet att skapa 

ett pedagogiskt begrepp runt distansutbildning. Ett begrepp som beskrev separationen mellan lärare-

elev i tid och universum, samspelet och strukturen mellan elev och lärare, och elevens självständighet. 

Själva konceptet kan härledas från Dewey (Dewey & Bentley 1949, i Moore, 1997), som antyder om 

samspelet mellan miljön, individerna och beteendemönstren. Transaktionen förekommer mellan elever 

och lärare, och kännetecknas av att eleven är separerad från läraren. Separationen leder i sin tur till ett 

mönster av speciella beteenden som påverkar undervisningen för både elever och lärare. I denna 

separation som skapar mönstret finns ett psykologiskt och ett kommunikativt utrymme som ska korsas, 

vilket är själva transaktionsavståndet. Utrymmet mellan elev och lärare är aldrig exakt detsamma.  Han 

beskriver detta som en funktion av tre element eller variabler: dialog, struktur och autonomi 

(självständighet). Modellen bygger upp en relation mellan dessa variabler. Variablerna varierar i 

relation till varandra och dessa kompenserar också varandra beroende på hur lite eller hur mycket det 

finns av varje variabel. Det kan se ut olika beroende på hur mycket av de olika funktionerna varierar.  
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Dialog- är den interaktion som sker mellan lärare och elever när instruktioner ges och de andra svarar. 

Dialogen bygger på bidrag från båda parter. Dialogen sker i ett pedagogiskt förhållande till studenten, 

och bidrar till en bättre förståelse. Den interaktiva miljön i form av kommunikationsmedel kan vara 

avgörande för att manipulera och därmed minska transaktionsavståndet.  

 

Struktur- är den variabeln som handlar om kursens pedagogiska mål, undervisningsstrategier, och 

utvärderingsmetoder. Den beskriver i vilken utsträckning som en kurs är mottaglig för varje elevs 

individuella behov.  

 

Självständighet (autonomi)- innebär elevens självständighet till inlärning. En dialog kan tex 

kompensera för bristande självständighet (autonomi) eller brist för en struktur på kursen. Finns det en 

tydlig struktur på kursen kan den kompensera för bristande självständighet hos studenten eller mindre 

dialog mellan studenterna. Är det en tyst miljö som det inte förekommer så mycket dialog i, 

kompenseras det med en hög självständighet hos studenten. Det finns likheter men också variationer 

mellan variablerna. 

 

2.2.3 Self Determination Theory (SDT) inre och yttre motivation 

Deci och Ryan (2000) beskriver motivation som en rörelse eller drivkraft med en strävan efter att utföra 

en handling. De menar att människor drivs av den inre drivkraften. De använder sig av begreppen yttre 

(extrinsisk) och inre (intrinsic) motivation som är vanligt förekommande i olika beskrivningar av 

motivation (Ahl, 2004). De utvecklade teorin Self Determination Theory som skiljer på olika typer av 

motivation som är baserat på olika orsaker som ger upphov till en handling (Deci & Ryan, 1985; Deci 

&Ryan, 2000). Lärandet är bundet till individens inre behov av att lära sig. Inre och yttre motivation 

påverkar varandra i en relation. Den inre motivationen innebär att det är själva aktiviteten i sig som ger 

tillfredsställelse, och intresset i det jobb som utförs ger lust till att vilja lära sig. De känslor som skapas 

när individen upplever att den klarar av något är glädje och upprymdhet (Ahl, 2004). Den är alltså 

knuten till utförandet av själva aktiviteten. Deci och Ryan (2000) anser att den inre motivationen är en 

viktig del som återspeglar till människans benägenhet för att lära sig och assimilera. Motsatsen till 

motivation är amotivation (omotiverad). När en individs beteende saknar en avsikt och en känsla av 

självständighet och skäl inför en uppgift. Individen känner sig inte kompetent eller tror sig inte kunna 

klara av uppgiften. Individen upplever att uppgiften inte leder till något resultat. Deci och Ryan menar 

för att förstå inre motivation som inte upplevs som intressant, behöver den yttre motivationen förstås i 

en dynamik med den inre motivationen. Self Determination Theory innehar tre övergripande 

komponenter som skapar den inre drivkraften (Deci & Ryan, 2000). 

 

Competence (Kompetens)- Behov av att känna sig kompetent tillsammans med andra. Individen 

upplever sig som kunnig och får en känsla av stolthet av att utföra ett bra arbete.  

 

Relatedness (Mening och tillhörighet) - Behov av att känna mening och tillhörighet tillsammans med 

andra människor. Upplevelse av att det som individen gör har någon mening och får känna 

tillhörigheten i något som är betydelsefullt.  

 

Autonomy (Självständighet)- Behov av att känna kontroll över sina känslor och sig själv. Det egna jagets 

värderingar.  
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Deci och Ryan beskriver att den yttre motivationen stimuleras när en aktivitet görs för att uppnå ett 

resultat för ett specifikt syfte. Om en student tex gör en uppgift för att undvika att få underkänt. Eller 

om motivet är att göra uppgiften för att få ett godkänt resultat som kan leda till en högre lön. Det kan 

också vara så att studenten även upplever uppgiften som intressant och därmed har uppgiften en 

påverkan både på den yttre och den inre motivationen. Den yttre motivationen är en kontrast gentemot 

den inre motivationen som avser att utföra en aktivitet för intressets skull, mer än för själva värdet i att 

utföra aktiviteten.  

 

Deci och Ryan delar in den yttre motivationen i fyra komponenter varav de två sista kan integreras med 

den inre motivationen.  

 

Extern Regulatorn-(Yttre)-Aktiviteten utförs för den måste utföras.  

 

Introjekted Regulation (Introjicerad)- Aktiviteten utförs för att individen vill undvika känna skuld eller 

ångest. 

 

Identified Regulation (Identifierad)- Individen utför aktiviteten för att det har betydelse för framtida 

mål. Alternativt för att uppnå någon from av stolthet eller för att stärka självkänslan. 

 

Integrerad Regulation (Integrerad)- Att individen utför aktiviteten för sin egen skull och assimilerar 

nyttan av aktiviteten till det egna jaget. 

2.3 Studiens upplägg efter teori och tidigare studier. 
Framkommande studie kommer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, och undersöka 

motivation utifrån komponenterna i Self Determination Theory tillsammans med faktorer som tidigare 

studier påvisat haft betydelse för studenters motivation vid studier på distans. Den inre motovationen 

operationaliseras utifrån competence (kompetens), relatedness (mening och tillhörighet) och autonomy 

(självständighet). Den yttre motivationen operationaliseras utifrån extern regulatorn-(yttre), introjekted 

regulation (introjicerad), identified regulation (identifierad)- och integrerad regulation (integrerad).  

 

Struktur kommer att undersöka motivation i förhållandet till kursens upplägg, fungerande teknik, 

tydliga kursmål och snabb återkoppling. Dialog kommer att undersöka motivation i förhållande till 

social gemenskap, obligatoriska och frivilliga grupparbeten och att göra uppgifter tillsammans med 

andra. Självständighet kommer att undersöka motivation i förhållandet till att bestämma över sin egen 

tid, lösa uppgifter ensam och arbeta helt självständigt. Övriga faktorer kommer att undersöka 

motivation i förhållandet till att tiden räcker till, balans mellan studier/familj, balans mellan 

studier/arbete, känslomässigt stöd och studiemiljö.  

 

Variablerna kommer att undersökas i förhållande till varandra och i relation till ålder. Intresset att 

undersöka faktorernas betydelse mellan åldrar syftar till att de bakomliggande faktorerna som 

sysselsättning och studievana i kombination med faktorerna struktur, dialog, självständighet och övriga 

faktorer som tex familjeliv kan ha betydelse för hur studenten värderar faktorerna i relation till varandra. 
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2.4 Syfte  
En av orsakerna till att studenter inte fullföljer sina studier på distans är bristande motivation, vilket 

leder till att både samhället och studenter går miste om både kunskap och kompetens. Syftet med denna 

studie var att undersöka distansstudenters relation till inre och yttre motivation i förhållandet till 

struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer, i jämförelse mellan olika åldrar. Studien ämnade 

att bidra till den växande forskningen inom området distansutbildning genom att tillföra ny kunskap 

om hur de olika faktorerna kan påverka distansstudenters motivation. Följande frågeställningar och 

hypoteser ställdes innan studiens utförande. 

 

2.5 Frågeställningar  

- Finns det några samband och skillnader mellan variablerna? 

- Finns det några skillnader mellan inre motivation och vilka faktorer som har störst/minst 

betydelse för motivationen beroende på ålder? 

- Finns det några skillnader mellan yttre motivation och vilka faktorer som har störst/minst 

betydelse för motivationen beroende på ålder?” 

 

2.6 Hypoteser 
H₀ Nollhypotes: Det finns inga skillnader mellan inre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₁ Alternativhypotes: Det finns skillnader mellan inre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

 

H₀ Nollhypotes: Det finns inga skillnader mellan yttre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₁ Alternativhypotes: Det finns skillnader mellan yttre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 
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3 Metod  

Detta kapitel innehåller information om studiens metod. Den är uppdelad i olika avsnitt för att särskilja 

de olika delarna som ansats, urval, instrument, etiska aspekter, procedur enkät och analysmetod för att 

studien i möjligaste mån ska kunna replikeras. Kapitlets avslutande delar handlar om studiens validitet 

och reliabilitet samt en metoddiskussion. 

 

3.1 Ansats  
Studiens ansats är kvantitativ, en icke-experimentell studie av tvärsnittsdesign. Kvantitativ innebär att 

den data som samlats in har kvantifierats, dvs sammanställts och analyserats med siffror. Icke-

experimentell betyder att studien varken har kontroll av oberoende variabler eller randomiserar 

individer (Borg &Westerlund, 2012). En studie med tvärsnittsdesign innebär att det har samlats in data 

från mer än ett fall samtidigt under en viss tidpunkt för att studera relationer mellan variabler (Bryman, 

2011). Denna typ av ansats passade bra att från ett större urval få möjlighet att göra jämförelser och se 

skillnader. Ansatsen är deduktiv vilket innebär att verkligheten tolkats och undersökts utifrån ett 

perspektiv byggd på teorier och tidigare forskning som genererat i hypoteser som har testats. Studiens 

focus var att undersöka studenters uppfattningar om inre och yttre motivation och olika hur de olika 

faktorerna struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer ökar respektive minskar motivationen, 

och göra jämförelser och se skillnader mellan dessa. Fråga 31 redovisas kvalitativt med en tematisk 

analys, dvs att den har tolkats med ord utifrån de svar som givits och sorterats in under de 

kluster(teman) som passade bäst ihop med den tolkning som gjorts. 

 

3.2 Urval 
På grund av tid och resurser blev det svårt att undersöka alla studenter i hela Sverige som studerar på 

distans. Därmed behövdes ett urval ske som kunde representera distansstudenters upplevelser 

generellt. Ett alternativ hade varit att göra ett stickprov där jag skickade ut enkäter till slumpmässigt 

utvalda studenter från olika distanskurser. Det skulle gett en större chans till generalisering av 

populationen jag ville undersöka. Enligt Borg och Westerlund (2012) är slumpmässigt urval den 

optimala metoden, men det är heller ingen garanti för ett representativt stickprov. Urvalet blev ett 

bekvämlighetsurval utifrån en specifik kurs som ges på halvfart via heldistans utan träffar. Det gav en 

mindre chans till generalisering, men respondenterna representerade vald kategori.  

 

Respondenterna i denna studie var studenter som har studerat eller studerar en kurs i juridik på 

heldistans, vilket innebär att kursen gavs helt utan träffar.  Kursen hade enligt statistik från Universitets- 

och högskolerådets sida ”Söka antagningsstatistik” (2018) ett stort antal antagna deltagare i blandade 

åldrar. Vårterminen 2019 var det totalt var 400 studenter antagna, 102 studenter var under 24 år, 165 

studenter var mellan 25–34 år, 131 studenter var över 35 år. Höstterminen 2018 var det 400 antagna, 115 

studenter var under 24 år, 171 studenter var mellan 25–34 år och 111 studenter var över 35 år. Maillistor 

från kursen beställdes via Ladokgruppen på studentcentrum, och de anlände via post hem i brevlådan 

eftersom de brukar gå tillväga på det sättet. Antalet e-postadresser som tillhandahölls blev sammanlagt 

279 till deltagare som varit och är registrerade på kursen HT 2018 och VT 2019.  
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3.3 Instrument 

Studiens insamlingsmetod av data utfördes med en enkät som instrument. Den distribuerades via länk 

direkt i e-post till deltagarna. Valet var mest realistiskt inom tidsramen och kunde generera i fler 

potentiella deltagare och färre bortfall än om de skickats via post. Bryman (2011) och SCB:s 

nedladdningsbara bok ”Frågor och svar- om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar” 

(2016) användes för att få vägledning till att utforma enkätfrågorna tillsammans med tidigare forskning 

och teorier. Googleformulär användes för att skapa enkäten och den bestod av 30 slutna 

frågor/påståenden med svarsalternativ i både horisontellt och vertikalt format. Fråga nummer 31 

avslutade frågeformuläret och var en öppen fråga med frisvar.  

 

Enkäten var indelad i olika avsnitt för att den skulle ge ett tydligt intryck och inte upplevas som alltför 

omfattande. Det var tre till sex frågor i varje avsnitt. Alla frågor i varje avsnitt behövde besvaras för att 

komma vidare. Syftet var att frågorna skulle besvaras i den ordningsföljd som var tänkt. Det var möjligt 

att gå tillbaka till tidigare avsnitt om respondenten ville dubbelkolla sina svar. Valet föll på att begränsa 

frågorna för att respondenten inte skulle tröttna på att besvara enkäten. En förloppsindikator fanns 

inlagd i formuläret så respondenten kunde se hur långt det var kvar att besvara av enkäten. Samma 

typsnitt och layout var genomgående i hela formuläret för att det inte skulle bli förvirrande. En 

instruktion hur frågorna och påståendena skulle besvaras fanns i början av varje avsnitt för att det inte 

skulle uppstå några oklarheter. Enkäten var även inställd på att det bara gick att kryssa i ett alternativ.  

 

Bakgrundsfrågorna 1–4 innehöll tre till sex svarsalternativ. Det fanns fem svarsalternativ på 

påståendena 5–13 som undersökte inre respektive yttre motivation och var utformade efter inspiration 

från Self Determination Theory och dess komponenter. Den inre motivationen baserades på att det var 

själva aktiviteten i sig som skapade intresse och lust att vilja lära sig. Fokus låg på komponenterna 

competence (kompetens), relatedness (tillhörighet) och autonomy (självständighet). Den yttre 

motivationen baserades på att en aktivitet görs för att uppnå ett specifikt syfte. Fokus låg på 

komponenterna extern regulation (yttre), introjekted regulation (Introjicerad), Identified regulation 

(identifierad) och integrerad regulation (integrerad). 

 

Frågorna 14–30 var utformade efter inspiration från Self Determination Theory med fokus på 

komponenterna competence (kompetens), relatedness (tillhörighet) och autonomy (självständighet). 

Dessa frågor tillsammans med Self Determination Theory var även baserade på tidigare forskning som 

var kopplat till olika faktorer som påvisats har betydelse för motivationen. Syftet var att jag ville få reda 

på respondenternas uppfattningar hur de upplevde motivation i förhållande till olika faktorer, och hur 

det påverkade deras motivation att studera. Svarsalternativen bestod av 6 alternativ och skulle besvara 

om deras motivation ökade eller minskade.  Respondenten kryssade i det alternativ som passade bäst 

in. Skalan bestod av sex alternativ, från 1 till 6 med ett mittenalternativ varken eller, och ett alternativ 

vet ej/har ingen uppfattning längst till höger som respondenten kunde kryssa i om det blev svårt att 

besvara frågan. Enkäten som finns i sin helhet under bilaga 6 avslutades med fråga 31, vilket var en 

öppen fråga där respondenterna själva fick svara på om det fanns några övriga faktorer som påverkade 

deras motivation att studera på distans. 
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Svarsalternativen för påstående 5–13 respektive frågorna 14–30 var av ordinalskala och de har kodats 

med siffror för att kunna mätas. Kodningen innebar att variablerna omvandlades till siffror för att göra 

det mätbart (Bryman, 2011). Siffrornas betydelse redovisas i tabellerna nedan för att ge en förståelse vid 

tolkning av resultatet. 

 

Tabell 1.0. Svarsskala påstående 5–8 inre motivation och påstående 9–13 yttre motivation 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken/eller Instämmer inte Vet inte/har ingen 

uppfattning 

1 2 3 4 5 

 

Tabell 1.1. Svarsskala fråga 14–30 

Den ökar Den ökar 

delvis 

Varken/ 

eller 

Den minskar 

delvis 

Den minskar Vet ej/  

har ingen 

uppfattning 

1       2 3 4 5 6 

 

3.4 Etiska aspekter 
Innan enkäten skickades ut skapades ett informationsbrev med inspiration från vetenskapsrådets ”God 

forskningsed” (2017), och dess grundläggande generella råd som har med allmänna etiska normer och 

värderingar att göra. Denna studie är en studentuppsats och inte forskning i den bemärkelsen, men jag 

förhöll mig till de regler som anses vara etiskt korrekta.  Jag har tagit del av de fyra grundläggande 

forskningsetiska principerna som jag ansåg passa in i en studentuppsats som denna (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Informationsbrevet finns under bilaga 3. 

 

Informationskravet. Information om hur studien skulle gå till och vilka villkor som gällde för 

deltagandet framkom i informationsbrevet. Respondenterna fick upplysning om att det var ett frivilligt 

deltagande och att de hade rätt att avbryta när de ville. Information om namn och institution gavs för 

att underlätta eventuell kontakt.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från undersökningsdeltagaren att delta i studien. 

Deltagaren hade rättigheten att själv få bestämma att avbryta sin medverkan utan att det skulle få 

negativa följder.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om tystnadsplikt och det innebär att deltagaren ska garanteras att inga 

känsliga uppgifter kan spridas och att uppgifter om personen ska vara praktiskt omöjliga att komma åt. 

Personen ska heller inte gå att känna igen i rapporteringen om den inte ger tillåtelse till det. I denna 

studie fanns ingen möjlighet att koppla svaren till en enskild person. Deltagarnas öppna svar 

benämndes som ett ID-nummer beroende på i vilken ordning enkätsvaren kom in. Den specifika kursen 

benämndes och i vilken omfattning den gavs. Universitet där kursen gavs benämns ”universitet” om 

respondenten benämnt det i den öppna frågan.  

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlade data om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte. Denna studie är inte forskning, men uppgifterna behandlas på samma sätt som om det 

vore det. De uppgifter som finns om deltagarna är e-postadresser som endast använts i denna studie 

och kommer att ej lämnas ut till någon annan. 
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3.5 Procedur enkät 
Innan enkäten skickades ut gjordes vissa förberedelser. Ett sorteringshjälpmedel finns under bilaga 1 

som benämns enkätkonstruktion. Hjälpmedlet skapades för att konstruera enkäten och för att 

underlätta kodning, definiering och analys i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Alla variabler fördes sedan in i SPSS som var definierade och kodade innan enkäten 

skickades ut vilket underlättade överföreningen av den insamlade datan. Alla e-postadresser till 

respondenterna fördes in manuellt i funktionen för utskick i Google formulär eftersom maillistorna 

distribuerades i pappersform. Den färdiga enkäten tillsammans med informationsbrevet skickades 

sedan ut till 279 respondenter i tre utskick ut via mejl med en veckas tidsspann mellan varje utskick. 

Första utskicket gjordes den 13/3–2019 till 279 respondenter. Av dessa 279 respondenter studsade 15 

mejl tillbaka. Sammanlagt gick 264 utskick fram. Den 20/3–2019 skickades första påminnelsen ut till 

respondenterna. Den 27/3–2019 skickades den andra och sista påminnelsen ut och stängdes kl: 23.55 

den 27/3–2019. Rådata fördes in i SPSS allteftersom efter hur enkätsvaren kom in. Påminnelsebreven 

finns under bilaga 4 och bilaga 5. 

3.6 Analysmetod 
När all data samlats in och matats in i SPSS skapades nya variabler för de olika klustren inre motivation, 

yttre motivation, struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer. Variabeln ålder delades in i två 

kategorier, 30 år eller yngre och 31 år eller äldre. Tabell 1 nedan illustrerar hur variablerna är indelade 

i de olika klustren för att underlätta analysen. 

 

Tabell 1.2. Frågorna är indelade i de olika klustren. Svarsalternativen är definierade och graderade för kodning 

och analys.  

Fråga Avsnitt Få svar på   Svarsalternativ 

1–4 Bakgrund Information om urvalet 3–5 svarsalternativ. Kod 1–5 

5–8 Kluster 1 

Inre motivation  

Inre drivkrafter- intresse, glädje, 

stolthet och meningsfullhet 

Svarsalternativ och kod 1–5.  

Lågt =instämmer helt  

Högt =instämmer inte 

9–13 Kluster2  

Yttre motivation 

Yttre drivkrafter- högre lön, kursbetyg, 

slippa känna ångest, karriärväxling 

eller stärka självkänslan. 

Svarsalternativ och kod 1–5.  

Lågt = instämmer helt 

Högt =instämmer inte 

14–17 

 

Kluster 3 

Struktur-

motivation 

Motivation i förhållande till struktur-

kursens upplägg, fungerande teknik, 

tydliga kursmål och snabb 

återkoppling. 

Svarsalternativ och kod 1–6. 

Lågt =motivationen ökar  

Högt = motivationen minskar   

18–21 Kluster 4 

Dialog -motivation 

Motivation i förhållande till dialog- 

social gemenskap, obligatoriska och 

frivilliga grupparbeten, göra uppgifter 

tillsammans med andra. 

Svarsalternativ och kod 1–6.  

Lågt = motivationen ökar  

Högt = motivationen minskar 

22–25 Kluster 5 

Självständighet- 

motivation 

Motivation i förhållande till 

självständighet- Bestämma över sin tid, 

lösa uppgifter ensam och arbeta helt 

självständigt. 

Svarsalternativ och kod 1–6.  

Lågt =motivationen ökar  

Högt =motivationen minskar 

26–31 Kluster 6 

Övriga faktorer-

motivation 

Motivation i förhållande till övriga 

faktorer- tid, balans mellan studier och 

arbete/studier, känslomässigt stöd och 

studiemiljö. 

Svarsalternativ och kod 1–6.  

Fråga 31, öppen fråga. 

Lågt =motivationen ökar  

Högt =motivationen minskar  
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Analyser gjordes för inre motivation, yttre motivation och faktorerna struktur, dialog, självständighet 

och övriga faktorer för sig och i relation till variabeln ålder. Hypotesprövning utfördes separat för varje 

kluster för att undersöka om det fanns några skillnader. Jämförelserna gjordes mellan olika åldrar och 

olika faktorer. För att ta reda på samvariation mellan variabler gjordes korrelationsanalyser mellan olika 

kluster. Korrelationstestet Spearman´s rangkorrelationskoefficient användes i SPSS eftersom det är 

lämpligt för variabler som mätts på ordinalskalenivå (Borg & Westerlund, 2012). Korrelationstest 

mellan alla kluster utfördes för att avgöra om det fanns övergripande samvariationer. För de kluster 

som visade samvariationer utfördes ytterligare test för att avgöra vilka variabler som påverkade 

samvariationen.  

 

Hypotesprövningar har gjorts för att ta reda på om nollhypoteserna skulle förkastas eller behållas. 

Utförandet gjordes med oberoende och beroende T-test mellan olika kluster för att ta reda på om det 

fanns signifikanta skillnader (Borg & Westerlund, 2012). Medelvärden och standardavvikelser har tagits 

fram för respektive kluster. För att ta reda om det fanns skillnader mellan yttre respektive inre 

motivation tillsammans med de olika klustren och åldersgrupperna 30 år eller yngre och 31 år eller äldre 

gjordes Paired Sampels t- tests i SPSS. 

 

Redovisning av den övergripande datan har skett med olika tabeller eller diagram (Borg & Westerlund, 

2012). Frekvenstabeller i form av diagram har använts vid redovisning av deltagarnas bakgrund och 

svarsfrekvens på olika frågor. Jämförelser mellan ålder och respektive kluster redovisades med 

korstabeller och diagram där variablerna sammanställdes för att redovisa hur fördelningen såg ut.  

 

Fråga 31 analyserades och redovisades kvalitativt. Enligt Bryman (2011) är tematisk analys en av de 

vanligaste analyserna som används vid kvalitativa data. Denna analys är inte en fullfjädrad tematisk 

analys, men den har inspiration från sättet den utförs på. Utifrån en tolkning av meningar och ordens 

innebörd sorterades de in under de olika klustren (teman) i ett index för att underlätta 

resultatredovisningen.  Svaren redovisades med ett ID-nummer eftersom vissa svar passade in under 

fler kluster och samma deltagare hade flera svar inom samma kluster. Y står för 30 år eller yngre och Ä 

står för 31 år eller äldre. Utdrag från det index som skapades visas nedan i Tabell 1.1. Indexet i sin helhet 

finns under bilaga 2. 

 

Tabell 1.3. Index fråga 31 

ID 

Ålder 

Inre 

motivation 

(glädje, 

intresse) 

Yttre 

motivation 

(ekonomi, mål 

med studier, 

måsten) 

Struktur 

(Studiematerial, 

återkoppling, 

teknik) 

Självständighet Övrigt 

ID-54 

Ä 

Kul Uppdatering Fungerar 

tekniskt 

Inte behöva 

hänga med i 

kurstempo 

 

ID-15  Få poäng till 

tentan 

Få feedback på 

delmoment 

  

ID-32 

Y 

 Ta ut examen Tillgänglighet, 

lärare som ger 

respons 
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3.7 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2011) tar upp att fyra viktiga drag i en kvantitativ undersökning är mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Mätning gör det möjligt att beskriva små skillnader mellan människor, 

och det går att upptäcka tydliga variationer, och skapar ett verktyg för att se skillnader. Mätningen 

utgör grunden för skattningar eller beräkningar av vilken relation som finns mellan variabler. I denna 

studie gjordes jämförelser för att avgöra om det fanns skillnader mellan yttre motivation respektive inre 

motivation, och olika faktorer som påverkat motivationen beroende på ålder. För att göra avgöra om 

mätningen gjorts på ett bra sätt är validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som används för att 

bedöma studiens kvalitet (Bryman (2011). Inför denna studie fanns en strävan efter att både validitet 

och reliabilitet skulle uppfyllas i den mån det gick att utföra.  

 

Ytvaliditet (face validity) handlar om att måttet speglar innehållet i det begrepp som ska mätas. (Borg 

& Westerlund, 2012).  Innan enkäten skickades ut till deltagarna testades instrumentet på en mindre 

grupp. Syftet var att förbättra frågorna så de avsåg att mäta motivation utifrån syftet och den 

operationella definitionen av begreppet motivation. En relevant grupp för att testa instrumentet var 

studiekamrater eftersom de också tillhör kategorin studenter som studerar på distans. Handledare och 

studiekamrater blev tillfrågade att svara på enkäten och komma med synpunkter för att förbättra.  

Justeringar som gjordes efter de synpunkter som både testgruppen och handledaren gav var att ändra 

påståenden till konkreta frågor, utöka svarsalternativ, ändra svarsalternativ, lägga till påstående, 

formulera om frågor. Resultatet blev ett tydligare frågeformulär och frågorna formulerades efter det 

som ska mätas.  

 

Extern validitet innebär hur det går att generalisera studiens resultat till andra grupper och situationer 

än till de som deltagit i studien. Trots noggranna förberedelser blev det ett större externt bortfall än 

beräknat. Av 279 respondenter gick sammanlagt 264 utskick fram. Första utskicket genererade i 23 svar 

vilket är en svarsfrekvens på 8 procent som är ett externt bortfall på 92 procent. Efter andra utskicket 

hade 41 svar kommit in, vilket är en svarsfrekvens på 15 procent som är ett bortfall på 85 procent. Tredje 

och sista utskicket genererade i 54 svar sammanlagt vilket blir en svarsfrekvens på 20 procent som är 

ett externt bortfall på 80 procent. Det blir svårt att generalisera studiens resultat till hela populationen. 

Däremot representerar studien distansstudenters uppfattningar eftersom undersökningen endast 

applicerats på deltagare som studerar på distans. Enkäterna skickades speciellt till en urvalsgrupp 

distansstudenter som varit eller är registrerade på en specifik kurs.  

 

Den interna validiteten innebär att det med säkerhet går att lita på att den oberoende variabeln 

påverkade beroende variabeln. Eftersom detta var en icke-experimentell studie kunde ett 

riktningsproblem uppstå eftersom den oberoende och den beroende variabeln undersöktes samtidigt. 

Den oberoende variabeln kunde inte kontrolleras och randomiseras på samma sätt som vid ett 

experiment (Borg & Westerlund, 2012). Det riktningsproblem som kunde uppstå i denna studie var att 

de samvariationer som visades inte kunde förklara vilken variabel som påverkade den andra variabeln. 

Om det tex var variabeln ålder som påverkade den inre motivationen, eller om det var den inre 

motivationen som påverkade variabeln ålder, eller om det helt enkelt var strukturella faktorer som 

påverkade både ålder och den inre motivation. Samma sak gällde vid kausalitet (orsakssamband) för 

de variabler som samvarierade behövde inte betyda att det fanns ett orsakssamband.   
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Reliabilitet handlar om att studien har mätts på ett tillförlitlighet sätt. Denna studie upprepade inte 

tidigare forskning i den bemärkelsen av replikation att jag använde mig av beprövade instrument eller 

gjorde ett test-re-test. Däremot baserades studien på tidigare forskningsresultat som visats påverka 

motivationen vid studier på distans, och frågorna var konstruerade och inspirerade utifrån en teoretisk 

utgångspunkt.  En beskrivning av både instrument och procedur finns så det finns möjlighet att göra 

om studien. 

3.8 Metoddiskussion  

Valet av metod föll på att undersöka variabler utifrån ett större urval med deltagare. En 

enkätundersökning var det alternativ som passade bäst för att få reda på syftet och frågeställningarna. 

Det finns både för och nackdelar med enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäter är ett billigt och 

snabbt sätt att få ihop en större mängd data på kort tid (Bryman,2011). Enkäter fyller respondenterna i 

själva och skickar tillbaka. Att administrera 200 enkäter på en och samma gång är mer tidseffektivt i 

jämförelse med hur lång tid det skulle ta att intervjua 200 personer. Enkäter kan också lättare anpassas 

till respondentens behov då enkäten kan besvaras när respondenten har tid.  

 

En nackdel som upptäcktes i samband med skapandet av enkäten var att det krävdes en hel del 

förberedelser att ta hänsyn till, och det fick avsättas mer tid för ändamålet än beräknat. Dels för att skapa 

frågor som skulle mäta det som skulle mätas, och för att ta hänsyn till att minimera risken för bortfall. 

Vissa åtgärder som Bryman (2011) rekommenderar för att förebygga bortfall gjordes. Utformning av ett 

bra introduktionsbrev som förklarade syftet med undersökningen. Påminnelser skickades ut i två 

omgångar. Tydliga instruktioner och inte allt för krångliga frågor skapades. Alla frågor utom den sista 

var obligatoriska för att minska det interna bortfallet. För att minska risken för externt bortfall var den 

sista frågan var en öppen fråga med ett frivilligt svarsalternativ. Bryman (2011) menar att det kan finnas 

en risk för att respondenten tröttnar om det är för många öppna frågor, och då väljer att inte slutföra. 

Det var endast 16 som svarade på frågan så det interna bortfallet blev desto större på just den frågan. 

Trots noggranna förberedelser blev det ett större externt bortfall än beräknat. Det stora bortfallet kan 

bero på att efter det sista utskicket stängdes enkäten samma dag. Det finns också en osäkerhet om de 

studenter som gick kursen terminen innan har mottagit enkäten om de ej har samma e-post eller ej är 

uppdaterade i Ladok. 

 

Om något skulle kunna gjorts annorlunda med studien hade det varit minska ner antalet variabler att 

undersöka, eftersom det blev ett mer omfattande projektet än beräknat. Å andra sidan hade färre 

variabler möjligtvis orsakat ett för litet underlag. För att kompensera det möjliga bristande underlaget 

som kunde uppstått hade det varit en fördel att istället få fler svar för det fria svarsalternativet på den 

sista frågan, genom att göra den till obligatorisk istället för frivillig. Risken för ett större externt bortfall 

tordes ändå vara rätt liten eftersom det är den sista frågan i enkäten, däremot hade kanske det blivit ett 

mindre internt bortfall på just den frågan. Valet att ha det som ett fritt svarsalternativ föll på att 

minimera risken för externt bortfall, och att förväntningarna för en högre svarsfrekvens skulle ge ett 

större underlag än vad det slutliga resultatet blev. Om det stora bortfallet berodde på om de studenter 

som gick kursen innan inte fått enkäten går inte att svara på, eftersom de e-postadresser som mottogs 

innan utskick inte innehöll information om specifikt vilken av kurserna deltagarna varit registrerade på. 

Detta kunde enkelt tagits reda på genom en bakgrundsfråga om deltagaren gick den ena eller den andra 

kursen. Om enkäten hållits öppen några dagar till kan det genererat i en större svarsfrekvens. 
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4 Resultat 

Detta kapitel redovisar studiens resultat. Resultat, tabeller och diagram redovisas under olika rubriker 

indelat efter frågeställningarna och de hypoteser som ställdes innan studien påbörjades. Avsnitt 4.1 

inleds med en presentation av deltagarnas bakgrund. Hypotesprövning och analys av respektive 

variabel redovisas under tillhörande rubrik i förhållande till den kategori som stämmer bäst överens 

med svarens innebörd. Fråga 31 redovisas och tolkas separat under avsnitt 4.5. Tabeller och diagram 

som är mest relevanta redovisas under denna rubrik. Data som påvisat skillnader eller samband 

redovisas utförligare. Övriga tabeller och diagram återfinns under bilaga 5.  

4.1 Deltagare bakgrund 
Bakrundsvariablerna presenteras med diagram i jämförelse med alla ålderskategorier eftersom studiens 

fokus ligger på jämförelse mellan ålder. Variabeln ålder var från början indelad i fyra kategorier. 

Kategori 20 år eller yngre slogs ihop med kategori 21–30 år till en kategori som benämns 30 år eller 

yngre. Kategori 31–40 år slogs ihop med kategori 41 eller äldre till en kategori som benämns 31 år eller 

äldre. Av 54 deltagare var det 28 personer som var 30 år eller yngre och 26 personer som var 31 år eller 

äldre.  

 

 

 
Figur 1. Ålder och kön. Det var flest kvinnor i åldrarna 21–30 år som deltog i studien. Totalt var det 79.62 

procent kvinnor och 20.37 procent män som deltog.  
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Figur 2. Ålder och studievana på distans. Flest deltagare i alla ålderskategorier uppgav att det var deras 

första kurs på distans, förutom i ålderskategorin 31–40 där det var det lika många som uppgav att det 

var deras första kurs på distans och som läst fyra kurser eller fler. Minst antal deltagare uppgav att det 

var tredje kursen på distans.  

 

 

 

 

 
Figur 3. Ålder och sysselsättning. Flest deltagare i ålderskategorin 21–30 år uppgav att de både arbetade 

och studerade. I ålderskategorin 41 år eller äldre var det 12.96 procent som uppgav att de både arbetade 

och studerade samtidigt som det var lika många som uppgav att de studerade på heltid. 

Ålderskategorin 31–40 år var det fler som studerade på heltid än arbetade och studerade. 

Ålderskategorin 20 år eller yngre var det vanligare att de studerade på heltid än både arbetade och 

studerade samtidigt. 
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4.2 Samband och skillnader mellan variablerna 
I detta avsnitt redovisas resultat som tagits fram från frågeställningen ”Finns det några samband och 

skillnader mellan variablerna?” Medelvärden, standardavvikelser, korrelation och frekvensfördelning 

redovisas för de olika klustren för att visa skillnader och samvariation mellan variabler.  

 

4.2.1 Medelvärden standardavvikelser 

Skillnader mellan medelvärden för inre motivation, yttre motivation och klustren struktur, dialog, 

självständighet och övrigt. Standardavvikelsen visar hur stor avvikelse det är i genomsnitt från 

medelvärdet. Det finns skillnader mellan variablernas medelvärden.  

 

Tabell 1.4. Medelvärden, standardavvikelser, maximum och minimumvärde 

 
 

 

Inre motivation har ett lägre medelvärde (M=1.6, SD=.5) än yttre motivation (M=2.3, SD=.7) vilket 

indikerar att flertalet av deltagarna i denna studie drivs av den inre motivationen mer än den yttre 

motivationen. Struktur har ett medelvärde (M=1.4, SD=.6) vilket indikerar på att faktorn kan ha 

betydelse för motivationen vid studier på distans. Dialog som har ett relativt högt medelvärde (M=2.8, 

SD=1.1) och ett maximumvärde på 6 visar på att det finns en fördelning över hela svarsskalan.  

 

 

4.2.2 Korrelation samtliga kluster  

För att ta reda på och redovisa om det fanns någon samvariation mellan variablerna gjordes först ett 

övergripande korrelationstest. Eftersom variablerna i denna studie var av ordinalskala har 

korrelationstestet Spearman´s rho använts eftersom det lämpar sig bäst till av denna typ av skalor (Borg 

& Westerlund, 2012). De resultat i tabell 1.5. som visar ** är korrelationen signifikant med .01 nivån (99 

%). De resultat i tabellen som visar * är korrelationen signifikant med .05 nivån (95 %). Variabler som 

indikerade på en samvariation var inre motivation och dialog (p=.356**). Inre motivation och övrigt 

(p=.268*). Struktur och dialog (p=.312*). Självständighet och övrigt (p=.514**). 
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Tabell 1.5. Korrelationstest Spearman´s rho  

 
 

För att få reda på vad det kunde vara som gjorde att det fanns en korrelation mellan vissa variabler 

gjordes flera korrelationstest mellan variablerna och alla frågor i respektive kluster. Det visade sig att 

det var enskilda variabler som påverkade resultatet. Tabeller som visade vad slutliga resultatet blev 

redovisas nedan. Övriga tabeller finns under bilaga 5.  

 

4.2.3 Inre motivation/ dialog 

Inre motivation och dialog visade resultat på att det var samvariation med en variabel och ett kluster. 

Fråga 6 som besvarade påståendet ”När jag gör uppgifter på kursen känner jag glädje när jag samarbetar 

med andra” visade sig ha en samvariation med klustret dialog. Övriga frågor för den inre motivation 

visade ingen samvariation med klustret dialog 

 

Tabell 1.6. Korrelation mellan inre motivation/glädje starkt korrelerade med klustret dialog (p=.680**) 
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4.2.4 Inre motivation/övrigt 

Inre motivation och övrigt visade det slutliga resultatet att det endast var två enskilda variabler som 

samvarierade. Påstående 6” När jag gör uppgifter på kursen känner jag glädje när jag samarbetar med 

andra” korrelerade med fråga 28” Påverkas din motivation att studera om du har ett känslomässigt stöd 

från din omgivning”. 

 

Tabell 1.7. Korrelation mellan klustret övrigt/känslomässigt stöd och klustret inre motivation/glädje (p=.289*) 

 

 
 

 

4.2.5 Struktur/dialog 

Samvariationen mellan struktur och dialog visade resultat på att det var två frågor som stack ut från 

båda klustren. Fråga 14 från klustret struktur ”Påverkas din motivation att studera om kursen har ett 

tydligt studiematerial” samvarierade med klustret dialog. Fråga 21 frivilliga ”Påverkas din motivation 

om du deltar i frivilliga grupparbeten” samvarierade med klustret struktur. 

 

Tabell 1.8. Korrelation mellan klustret dialog och struktur/studiematerial (p=.411*). 
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Tabell 1.9. Korrelation mellan klustret struktur och dialog/frivilliga grupparbeten (p=.305*) 

 
 

4.2.6 Övrigt/ självständighet 

Resultatet för klustret övrigt och samtliga frågor för självständighet fanns det samvariation mellan 

samtliga frågor. För klustret självständighet fanns det samvariation mellan samtliga frågor utom fråga 

28 ”Påverkas din motivation att studera om du har ett känslomässigt stöd från omgivningen.” 

Däremot upptäcktes en separat samvariation mellan fråga 28 och fråga 23 ” Påverkas din motivation att 

studera om du självständigt klarar av att lösa uppgifter. Övriga tabeller finns under bilaga 5. 

 

Tabell 2.0. Korrelation fråga 23 och fråga 28 (p=.281*) 

 
 

 

4.2.7 Svarsfrekvens inre motivation påstående 5–8 

Figur 1 nedan illustrerar fördelningen över svaren för den inre motivationen. På påstående 5 ”när jag 

gör uppgifter på kursen upplever jag att uppgifterna är intressanta” svarade 61.1 % att de instämmer 

helt, 35.2 % svarade instämmer delvis. 1,9 % svarade varken /eller och 1.9 % svarade instämmer inte. 

Påstående 6 ”När jag gör uppgifter på kursen upplever jag glädje om jag samarbetar med andra” hade 

en ojämn fördelning mellan svaren. Det var 11.1 % som svarade att de instämmer helt, 29.6 % svarade 

instämmer delvis, 33.3 % svarade varken/eller och 24.1 % svarade instämmer inte, medan 1.9 % svarade 

vet ej. På påstående 7 ”När jag gör uppgifter på kursen upplever jag stolthet om jag klarar uppgifterna” 

svarade 83.3 % instämmer helt, 13 % svarade instämmer delvis, medan 1.9 % svarade varken/eller och 

1.9 % svarade instämmer inte. På påstående 8 ”När jag gör uppgifter på kursen upplever jag att det 

känns meningsfullt att lära sig något nytt” svarade 77.8 % att de instämmer helt, 18.5 instämmer delvis, 

medan 1.9 % svarade varken eller och 1.9 % instämmer inte. Frekvenstabeller för alla svar till inre 

motivation finns under bilaga 7. 
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När jag gör uppgifter på kursen upplever jag… 

 
Figur 1. Ojämn fördelning och spridning mellan och inom frågorna. Figuren visar fördelningen över 

antalet svar. Flest deltagare svarade att de instämmer helt att de upplever stolthet om de klarar 

uppgifterna på kursen. Störst spridning var det för frågan som besvarade om deltagarna upplevde 

glädje om de samarbetade med andra. 

 

De resultat som tagits fram från variablerna för den inre motivationen visade på att det fanns ojämn 

fördelning och spridning mellan variablerna i klustret och inom respektive variabel. Resultatet av 

samtliga frågor som besvarats för den inre motivationen visade att det fanns skillnader mellan 

variablernas medelvärden och standardavvikelser. De största skillnaderna var mellan fråga sex inre 

motivation/glädje (M=2.8, SD=1.0) och inre motivation/meningsfullhet (M=1.3, SD=.5).  

 

Tabell 2.1. Medelvärde och standardavvikelse. Inre motivation, samtliga frågor 

 
 

4.2.8 Svarsfrekvens yttre motivation  

Figur 2 nedan illustrerar fördelningen över svaren för den yttre motivationen. På fråga 9 ”Jag motiveras 

att göra uppgifter på kursen för att slippa känna ångest” svarade 13 procent instämmer helt, 38.9 % 

instämmer delvis, 18.5 % svarade varken/eller och 29.5 % instämmer inte. På fråga 10 ”Jag motiveras att 

göra uppgifter på kursen för att få en högre lön uppgav 20.4 % att de instämmer helt, 16.7 % instämmer 

delvis, 31.5 % varken eller och 31.5 % instämmer inte. Den fråga som gav högst svarprocent på 

instämmer helt eller instämmer delvis var fråga 11 ”Jag motiveras att göra uppgifter på kursen för att 

få ett kursbetyg” svarade 61.1 % instämmer helt, 27.8 % svarade instämmer delvis, medan 7.4 % svarade 

varken eller och 3.7 % svarade instämmer inte. På fråga 12 ”Jag motiveras att göra uppgifter på kursen 

för att stärka min självkänsla ”var det 27.8 % som uppgav att de instämmer helt, medan 33.3 % svarade 

instämmer delvis, 20.4 % varken/eller och 18.5 % instämmer inte.  På fråga 13 ”Jag motiveras att göra 

uppgifter på kursen för att få en möjlighet till karriärväxling” var det 37 % som svarade instämmer helt, 

31.5 % svarade instämmer delvis, 16.7 % svarade varken/eller, 11.1 procent svarade instämmer inte och 

3.7 % svarade vet ej. Frekvenstabeller till alla svar för yttre motivation finns under bilaga 7. 
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Jag motiveras att göra uppgifter på kursen för att… 

 
Figur 2. Spridning mellan svaren, inom och mellan frågorna. Tabellen visar antal personer som svarat. 

Flest personer har svarat de instämmer helt att de motiveras att göra uppgifter på kursen för att få ett 

kursbetyg. 

 

 

 

 
Figur 3. Medelvärden för kluster yttre motivation. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre.  

 

 

4.2.9 Svarsfrekvens struktur  

Figur 3 nedan redovisar svarsfrekvensen för struktur fråga 14–18. På fråga 14 svarade 79.6 % att 

motivationen ökar om kursen har ett tydligt studiematerial. Det var 18.5 % som svarade att den ökar 

delvis och 1.9 % svarade varken/eller. Fråga 15 visade ett resultat på 59.3 % som svarade att 

motivationen ökar om kursen har tydliga kursmål. De som svarade att motivationen ökar delvis var 

20.4 %, medan 18.5 % svarade varken/eller och 1.9 % svarade vet ej. På fråga 16 svarade 77.8 % att 

motivationen ökar om lärarna ger snabb återkoppling på uppgifter, 9.3 % svarade att den ökar delvis, 

11.1 % svarade varken/eller och 1.9 % vet ej. Fråga 17 som handlade om den digitala tekniken fungerar 

var det 75.9 % som svarade att motivationen ökar. Det var 16.7 % som svarade att den ökar delvis, 5.6 

% varken/eller och 1.9 % svarade vet ej. Frekvenstabeller för alla svar till struktur finns under bilaga 7. 
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Påverkas din motivation att studera om... 

 
Figur 4. Figuren visar fördelningen över antalet svar. Flest personer har svarat att motivationen ökar på 

alla frågor. Flest svarade att motivationen ökade om kursen har en tydlig studiemateriel, därefter var 

det att motivationen ökade om lärarna ger snabb återkoppling på uppgifter. 

 

 
Figur 5. Medelvärden för kluster struktur. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre.  

 

 

4.2.10 Svarsfrekvens dialog  

Figur 6 nedan visar svarsfrekvensen för dialog fråga 18–21. Frågorna för dialog var de som hade störst 

spridning mellan svaren. Fråga 18 visade ett resultat på att det var endast 3.7 procent som svarade att 

motivationen ökade om de talade med kurskamrater enbart för den sociala gemenskapen. Det var 33.3 

% som svarade att den ökade delvis. Svarsalternativet varken eller fick höst svarsfrekvens på 48.1 %. 

Det var 1.9 % som svarade att motivationen minskar delvis, 3.7 % uppgav att motivationen minskade 

och 9.3 % svarade vet ej. På fråga 19 svarade 16.7 % att motivationen ökar att delta i obligatoriska 

grupparbeten, 25.9 % svarade att den ökar delvis, medan 11.1 % svarade att den minskar delvis och 11.1 

% svarade att den minskar, 1.9 % svarade vet ej, flest svarade varken/eller som var 33 %. De som svarade 

på fråga 20 att motivationen ökar vid samtal med kurskamrater för att lösa uppgifter var 20.4 %, medan 

29.6 % svarade att motivationen ökar delvis. För 3.7 % minskade motivationen och för 38.9 % var det 

varken eller. Det var 20.4 % som uppgav att motivationen ökade att delta i frivilliga grupparbeten, 25.9 

% svarade att den ökade delvis. För 35.2 % var det varken eller, 5.6 % uppgav att motivationen minskade 

delvis och 3.7 % svarade att den minskade.  Frekvenstabeller till alla svar för dialog finns under bilaga 

7. 
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Påverkas din motivation att studera om du… 

 
Figur 6. Spridning inom och mellan frågorna. Figuren visar fördelningen över antalet svar. Alla 

alternativ på svarskalan har besvarats. Flest personer har svarat varken eller. Den fråga som hade flest 

svar på varken/eller var om motivationen påverkas om det samtalas med kurskamrater enbart för den 

sociala gemenskapen. 

 

 
Figur 7. Medelvärden för kluster dialog. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre.  

 

 

4.2.11 Svarsfrekvens självständighet  

Figur 5 nedan redovisar svarsfrekvensen för självständighet fråga 22–25. På fråga 22 svarade 64.8 % att 

motivationen ökar om de får styra över sin egen tid när det gäller sina studier, 13 % svarade att den 

ökar delvis, 13 % svarade också varken/eller, och 3.7 % svarade minskar delvis, 1.9 % den minskar och 

3.7 % vet ej. På fråga 23 svarade 66.7 % att motivationen ökar om de självständigt klarade av att lösa 

uppgifter, 31.5 % svarade ökar delvis och 1.9 % svarade varken/eller. På fråga 24 uppgav 37 % att 

motivationen ökar om de arbetar helt självständigt utan kurskamrater, 14.8 % svarade att den ökar 

delvis, 37 % svarade varken/eller, 5.6 % svarade den minskar delvis, 3.7 % svarade den minskar och 1.9 

% vet ej. Det var det 53.7 % som uppgav att motivationen ökade om de får välja att göra uppgifter på 

egen hand, 11.1 % svarade att den ökar delvis, 22.2 % svarade varken/eller, 5.6 % svarade den minskar 

och 7.4 % svarade vet ej. Frekvenstabeller för alla svar till självständighet finns under bilaga 7. 
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Påverkas din motivation om du… 

 
Figur 8. Figuren visar fördelningen över antalet svar. Flest deltagare har svarat att motivationen ökar 

på alla frågor förutom för frågan som besvarar om motivationen påverkas om att arbeta självständigt 

utan kurskamrater, där fördelningen är spridd över hela svarsskalan. 

 

 

 
Figur 9. Kluster självständighet. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre 

 

 

4.2.12 Svarsfrekvens övrigt  

Figur 6 nedan redovisar svarsfrekvensen för övrigt fråga 26–30. På fråga 26 uppgav 59.3 % att 

motivationen ökar om de upplever att tiden räcker till för studierna, 29.6 % svarade att den ökar delvis, 

7.4 % uppgav varken/eller och 3.7 % att den minskar. På fråga 27 uppgav 66.7 % att motivationen ökade 

om de har en balans mellan familj och studier, 24.1 % uppgav att den ökar delvis, 7.4 % svarade 

varken/eller och 1.9 % vet ej. Att motivationen ökar om det finns ett känslomässigt stöd från 

omgivningen var det 55.6 procent som uppgav på fråga 28, 29.6 % uppgav att den ökar delvis, 13 % 

svarade varken/eller och 1.9 % svarade vet ej. På fråga 29 var det 51.9 % som svarade att motivationen 

ökar om det finns en balans mellan arbete och studier, 29.6 % svarade att den ökar delvis, 3.7 % svarade 

varken/eller och 14.8 % vet ej. På fråga 30 svarade 59.3 % att motivationen ökar om de befinner sig en 

bra studiemiljö, 27.8 % svarade att motivationen ökar delvis, 11.1 % svarade varken/eller och 1.9 % vet 

ej. Frekvenstabeller för alla svar till övrigt finns under bilaga 7. 
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Påverkas din motivation att studera om du… 

 
Figur 10. Figuren visar fördelningen över antalet svar. Flest personer har svarat att motivationen ökar 

eller ökar delvis på samtliga frågor.  

 

 

 

 

 
Figur 11. Medelvärden för kluster övrigt. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre. För hela 

klustret var det exakt samma fördelning mellan åldersgrupperna att motivationen ökar. 
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4.3 Skillnader mellan inre motivation/olika faktorer beroende på ålder 
Under denna rubrik presenteras de resultat som tagits fram för frågeställningen ”Finns det några 

skillnader mellan inre motivation beroende på ålder? och hypotesprövning för ”Finns det några 

skillnader mellan inre motivation och vilka faktorer som har störst/minst betydelse för motivationen 

beroende på ålder?” 

 

4.3.1 Medelvärde standardavvikelse inre motivation ålder 

Det visade sig inte vara någon signifikant skillnad mellan inre motivation och åldersgrupperna. Det 

kunde urskiljas av respektive medelvärde mellan grupperna och utförande av oberoende t-test.  

 

Tabell 2.2. Medelvärde och standardavvikelse. Inre motivation samtliga frågor. Jämförelse mellan åldersgrupper  

 
 

Resultatet för oberoende t-testet för var fråga för sig visade att det inte fanns några större skillnader 

mellan åldersgrupperna och inre motivation. Oberoende t-testet för hela klustret visade t (52) =.852, 

p=.398 vilket att skillnaden inte är signifikant (p> α) och kan vara orsakat av en slump i urvalet eftersom 

gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05).  

 

 Tabell 2.3. Oberoende t-test kluster inre motivation och ålder 

 
 

 

 
Figur 12. Inre motivation. Fördelning 30 år eller yngre och 31 år eller äldre. 
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4.3.2 Inre motivation tillsammans med olika faktorer beroende på ålder 

Medelvärdet för variablerna 30 år eller yngre, 31 år eller äldre, inre motivation, struktur, dialog 

självständighet och övrigt togs fram för att se om det fanns några skillnader.   Hypotesprövning utfördes 

med beroende t-test för respektive åldersgrupp tillsammans med inre motivation och klustren struktur, 

dialog, självständighet och övrigt.  

 

H₀ Nollhypotes: Det finns inga skillnader mellan inre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₁ Alternativhypotes: Det finns skillnader mellan inre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₀ förkastas inte men behålls tillsvidare eftersom resultatet inte påvisade några signifikanta skillnader.   

 

 

4.3.3 Inre motivation/struktur och ålder 

Medelvärdet mellan åldersgruppen 30 år eller yngre (M=1.7) och åldersgruppen 31 år eller äldre (M= 

1.6) finns ingen större skillnad. Mellan struktur och åldersgruppen 30 år och yngre (M= 1.2) och gruppen 

31 år eller äldre (M=1.6) visade inte någon större skillnad.  

 

Tabell 2.4. Medelvärde inre motivation/struktur och ålder 

 
 

Beroende t-testet visade att det fanns en signifikant skillnad för klustret struktur/inre motivation och 

åldersgruppen 30 år eller yngre, t (27) = 4.212, p=.000 (p=<α). För åldersgruppen 31 år eller äldre t (25) 

=.137, p=.892 (p=>α) vilket innebär att det inte finns skillnader inom åldersgrupperna för inre 

motivation/struktur. Gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05) vilket innebär att det däremot tyder 

på att det finns skillnader mellan åldersgrupperna för inre motivation/struktur. 

 

 

Tabell 2.5. Beroende t-test inre motivation/struktur och ålder 
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4.3.4 Inre motivation/dialog och ålder 

Resultatet av beroende t-testet för inre motivation/dialog och ålder visade att det fanns signifikanta 

skillnader för medelvärden inom båda åldersgrupperna.  Resultatet visade inga signifikanta skillnader 

mellan åldersgrupperna.  

 

Tabell 2.6.Medelvärde och standardavvikelse kluster inre motivation/dialog i jämförelse mellan åldersgrupperna. 

Medelvärdet för åldersgruppen 30 år eller yngre inre motivation (M=1.7, SD=.5), dialog (M=2.9, SD=1.2). 

Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller äldre inre motivation (M=1.6, SD=.4), dialog (M=2.6, SD=.9). 

 
 

Tabell 2.7. Beroende t-test inre motivation/dialog och ålder. Beroende t-testet för åldersgruppen 30 år eller yngre 

visade resultat på t (27) =-5.116, p=.000 (p=<α). Beroende t-testet för åldersgruppen 31 år eller äldre visade 

resultat på t (25) =-6.375, p=.000 (p=<α).  

 
 

4.3.5 Inre motivation/självständighet och ålder  

Resultatet av beroende t-testet för inre motivation/självständighet och ålder visade att det inte fanns 

signifikanta skillnader för medelvärden inom båda åldersgrupperna.  Resultatet visade inte heller några 

signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. Medelvärdet för åldersgruppen 30 år eller yngre inre 

motivation (M=1.7, SD=.5), självständighet (M=1.9, SD=1.0).  Beroende t-testet visade resultat på t (27) 

=-1.377, p=.180 (p=>α).  Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller äldre inre motivation (M=1.6, SD=.4), 

självständighet (M= 1.8, SD=.8). Beroende t-testet visade resultat på t (25) =-1.234, p=.229 (p=>α). Det 

innebär att det inte går att säkerställa någon signifikant skillnad varken inom åldersgrupperna eller 

mellan dem. Gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05). Tabeller finns under bilaga 7. 

 

4.3.6 Inre motivation/övrigt och ålder  

Inre motivation/övrigt och åldersgrupperna visade ingen signifikant skillnad varken mellan 

åldersgrupperna eller mellan variablerna inre motivation och övrigt.  Medelvärdet för åldersgruppen 

30 år eller yngre /inre motivation (M=1.7), övrigt (M=1.7). Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller 

äldre/ inre motivation visade (M= 1.6) och övrigt (M=1.7). Beroende t-testet för inre motivation/övrigt 

visade för åldersgruppen 30 år eller yngre (p=.772) vilket innebär att det inte går att säkerställa någon 

signifikant skillnad. För åldersgruppen 31 år eller äldre (p=.468) vilket innebär att det inte går att 

säkerställa någon signifikant skillnad. Gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05). Tabeller finns 

under bilaga 7. 
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4.4 Skillnader yttre motivation/olika faktorer beroende på ålder 

Under denna rubrik presenteras de resultat som tagits fram för frågeställningarna ”Finns det några 

skillnader mellan yttre motivation beroende på ålder?” och hypotesprövning för ”Finns det några 

skillnader mellan yttre motivation och vilka faktorer som har störst/minst betydelse för motivationen 

beroende på ålder? 

 

4.4.1 Medelvärden standardavvikelser 

De resultat som tagits fram för den yttre motivationen visar inga större skillnader varken mellan 

variablerna för den yttre motivationen eller mellan åldersgrupperna. Den största skillnaden är ett lägre 

medelvärde på fråga 11 yttre motivation /kursbetyg (M=1.6, SD=1.1) vilket indikerar på att motivationen 

ökar att göra uppgifter på kursen för att få ett kursbetyg. Övriga frågor som besvarar yttre motivation 

har ett högre medelvärde, vilket indikerar på att motivationen för att utföra uppgifter inte ökar i lika 

hög utsträckning. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och yttre motivation. 

Det kunde urskiljas av respektive medelvärde mellan grupperna och utförande av oberoende t-test. 

 

Tabell 2.8. Medelvärden och standardavvikelser. Samtliga frågor yttre motivation 

 
 

 

Tabell 2.9. Oberoende T-testet visar (p=.427) vilket innebär att skillnaden inte är signifikant (p> α) och orsakat 

av en slump i urvalet eftersom gränsen för signifikansnivån går vid (α =.05).  

 

 
 

Oberoende t-testet för hela klustret yttre motivation och mellan åldersgrupperna visade t (52) =.800, 

p=.427 (p> α) vilket påvisar att skillnaden inte är signifikant och kan vara orsakat av en slump i urvalet 

eftersom gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05). Nollhypotesen behålls tillsvidare eftersom det 

inte går att bevisa att det inte finns några större skillnader mellan åldersgrupperna och den yttre 

motivationen. 
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4.4.2 Yttre motivation och olika faktorer beroende på ålder 

Medelvärdet för variablerna 30 år eller yngre, 31 år eller äldre, yttre motivation, struktur, dialog 

självständighet och övrigt togs fram för att se om det fanns några skillnader. Hypotesprövning utfördes 

med beroende t-test för respektive åldersgrupp tillsammans med yttre motivation och klustren struktur, 

dialog, självständighet och övrigt.  

 

H₀ Nollhypotes: Det finns inga skillnader mellan yttre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₁ Alternativhypotes: Det finns skillnader mellan yttre motivation beroende på ålder och vilka faktorer 

som har störst/minst betydelse för studenters motivation. 

H₀ förkastas inte men behålls tillsvidare eftersom resultatet visade att det inte fanns några större 

skillnader 

 

 

4.4.3 Yttre motivation/struktur och ålder  

Resultatet av beroende t-testet för yttre motivation/struktur och ålder visar att det finns signifikanta 

skillnader för medelvärden inom båda stickproven av åldersgrupperna relaterat till urvalet.  Resultatet 

visade inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna.  

 

Tabell 3.0. Medelvärde standardavvikelse yttre motivation/struktur och ålder. Medelvärdet för åldersgruppen 30 

år eller yngre yttre motivation (M=2.3, SD=.7), struktur (M=1.2, SD=.4).  

 
 

 

Beroendetestet visade t (27) =8.566, p=.000 (p=<α). Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller äldre yttre 

motivation (M=2.1, SD=.7), struktur (M=1.6). Beroende t-testet visade t (25) =2.904, p=.008 (p=<α).  

Gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05). 

 

Tabell 3.1.Beroende t-test yttre motivation/struktur ålder 
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4.4.4 Yttre motivation/dialog och ålder 

Resultatet av beroende t-testet för yttre motivation/dialog och ålder visade att det fanns små signifikanta 

skillnader inom båda åldersgrupperna relaterat till urvalet.  Resultatet visade däremot inga signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna. Medelvärdet för åldersgruppen 30 år eller yngre yttre motivation 

(M=2.3, SD=.7), dialog (M=2.9, SD=1.39). Beroendetestet visade t (27) =.2161, p=.040, (p=<α). Det är på 

gränsen under för signifikansnivån (α ≤ .05). Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller äldre yttre 

motivation (M=2.1, SD=.7), dialog (M=2.6, SD=.9). Beroende t-testet visade t (25) =-1.889, p=.071 (p=>α).  

Gränsen för signifikansnivån går vid (α ≤ .05). Tabeller finns under bilaga 7. 

 

4.4.5 Yttre motivation/självständighet och ålder 

Resultatet av beroende t-testet för yttre motivation/självständighet och ålder visade att det inte fanns 

signifikanta skillnader inom båda åldersgrupperna relaterat till urvalet.  Resultatet visade inte heller 

några signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. Medelvärdet för åldersgruppen 30 år eller yngre 

yttre motivation (M=2.3, SD=.7), självständighet (M=1.9, SD=.9). Beroendetestet visade t (27) =-1.905, 

p=.067, (p=>α). Det är över gränsen för signifikansnivån (α ≤ .05). Medelvärdet för åldersgruppen 31 år 

eller äldre yttre motivation (M=2.1, SD=.7), dialog (M=1.8, SD=.9). Beroende t-testet visade t (25) =1.725, 

p=.097 (p=>α). Tabeller finns under bilaga 7. 

 

4.4.6 Yttre motivation/övrigt och ålder  

Resultatet av beroende t-testet för yttre motivation/övrigt och ålder visade att det fanns signifikanta 

skillnader inom båda åldersgrupperna relaterat till urvalet.  Resultatet visade inte några signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna. Medelvärdet för åldersgruppen 30 år eller yngre yttre motivation 

(M=2.3, SD=.7), övrigt (M=1.7, SD=.7).  

 

Tabell 3.2 Medelvärde standardavvikelse yttre motivation/övrigt och ålder 

 
 

Beroendetestet visade t (27) =-4.636, p=.000, (p=<α). Det är under gränsen för signifikansnivån (α ≤ .05). 

Medelvärdet för åldersgruppen 31 år eller äldre yttre motivation (M=2.1, SD=.7), övrigt (M=1.7, SD=.7). 

Beroende t-testet visade t (25) =2,.665, p=.013 (p=<α).  

 

Tabell 3.3. Beroende t-test yttre motivation/övrigt och ålder 
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4.5 Fråga 31 frisvar 
Av 54 deltagare svarade 17 deltagare på denna fråga. Internt bortfall på 69 procent. 7 deltagare var 30 

år eller yngre och 10 deltagare var 31 år eller äldre. Svaren har tolkats utifrån olika ord och meningar 

som har sorterats in under de olika kluster. Svaren redovisas med ett ID-nummer eftersom vissa svar 

passade in under fler kluster och samma deltagare kan ha flera svar inom samma kluster. Ålder 

benämns som 30 år eller yngre eller 31 år eller äldre för att se likheter och skillnader mellan 

åldersgrupperna. Kön benämns ej i resultatredovisningen för det är inte relevant i sammanhanget.  

 

Det var 4 faktorer som kunde kopplas till den inre motivationen och det var 2 som var 30 år eller yngre, 

2 som var 31 år eller äldre. För den yttre motivation var det 7 faktorer som passade in och åldrarna var 

30 eller yngre, 5 som var 31–40 år eller äldre. Det var 10 faktorer som passade in i klustret struktur. Det 

var 1 som var 30 år eller yngre, och det var 6 som var 31 år eller äldre. För klustret självständighet var 

det 3 faktorer som passade in och det var 2 som var 21–30 år eller yngre och en som var 31 år eller äldre. 

För klustret övrigt var det 2 faktorer som passade in. Det var 1 som var 21–30 år eller yngre och 1 som 

var 31 år eller äldre.  

  

4.5.1 Inre och yttre motivation  

En deltagare som var 30 år eller yngre svarade ”Det är kul att lära sig nya saker” (ID-50) det kan härledas 

till den inre motivationen som att uppleva glädje inför aktiviteten. Det var flera svar som kunde tolkas 

som att det var den yttre motivationen som var drivkraften. En deltagare som var 30 år eller yngre 

svarade ”Att jag måste läsa kursen för att ta ut min examen” (ID-32). Det kan kopplas till både ett måste 

och ett mål. En annan deltagare som också var 30 år eller yngre svarade ”Att få CSN.”(ID-48) vilket kan 

kopplas till den yttre motivationen och ekonomiska orsaker. 

 

En deltagare som 31 år eller äldre svarade ”Att känna att jag har råd att ta ledigt för studier”(ID-14). Det 

kan kopplas till ekonomiska orsaker. En annan som var 31 år eller äldre svarade ”Delmål” (ID-38).  

Ytterligare en deltagare som också var 31 år eller äldre svarade ”Att få kunskap, det är enda anledningen 

till att jag studerar.”(ID-2) vilket kan tolkas som att deltagaren drivs av den yttre motivationen eftersom 

att få kunskap verkar vara målet med kursen. 

 

4.5.2 Självständighet 

En av deltagarna som var som var 30 år eller yngre svarade ” Få bestämma var och när man ska lägga 

upp sin tid på studierna” (ID- 8). Det har en klar koppling till att självständigt få styra över sin tid. En 

annan deltagare som också var 30 år eller yngre svarade. ”Att jag inte behöver befinna mig på en specifik 

plats vid en specifik tid som passar en annan person (lärare etc.)”(ID-35). Vilket också har en koppling 

till självständighet i den bemärkelsen att självständigt få bestämma över både tid och plats för studierna 

 

 

4.5.3 Struktur 

Struktur verkar vara en betydande faktor för motivationen. En deltagare som var 31 år eller äldre 

upplevde att kursmaterial som instruktioner vad betydande för motivationen.” Jag hade behövt ännu 

tydligare instruktioner om och när jag ska läsa vad/ta del av material som ingår i kursen (ID-21).  
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En annan deltagare som var 31 år eller äldre upplevde det var betydande för motivationen att få tag på 

lärare och att det fanns bra kursmaterial som föreläsningar att ta del av och svarade såhär: 

 

Känna att man lättillgängligt kan få tag på lärare som ger respons inom rimlig tid. Bra 

föreläsningar som är inspelade som man kan lyssna på hur ofta o när man vill inspelade 

föreläsningar och filmer relaterade till kursen (alltså inte bara PP-slides)” (ID-52). 

 

För ytterligare en deltagare som var 31 år eller äldre hade också kursens struktur betydelse för 

motivationen, här handlade det om hur strukturen på själva kursupplägget såg ut. 

 

Att allt sker på distans vilket det gör mot ____universitet. Samt att de i god tid innan kursstart 

meddelar hela terminens upplägg, datum för seminarier och tentamen samt att allt verkligen 

är på distans t o m tentamen.  Även i god tid, innan val av studiort, att man kunde ta del av 

upplägget samt vilken litteratur som behövdes. Därför var val av studieort enkel. ____” (ID- 

24). 

 

4.5.4 Faktorer i flera kluster. 

Det fanns flera svar som hade flera kopplingar till de olika klustren. En deltagare som var 30 år eller 

yngre svarade ”Kunna bo hemma men ändå plugga till det jag tycker är kul.”(ID-25). Att bo hemma 

kan ha flera betydelser, dels att det är av ekonomiska skäl och kan kopplas till yttre motivationen eller 

så kan det bero på socialt stöd som kan kopplas till klustret övrigt. Plugga för att det är kul kan kopplas 

till den inre motivationen att uppgiften är rolig i sig.  

 

En annan deltagare som var 30 år eller yngre svarade ”Tydlig kursstruktur är det viktigaste lärosätet 

kan erbjuda. Andra faktorer är ju saker/situationen i privatlivet, de kan ju bara en själv påverka.” (ID-

27). Ger en koppling till både till klustret struktur och klustret övrigt.  

 

En deltagare som var 31 år eller äldre svarade ”Då kurserna inte har obligatoriska träffar. Dessa krånglar 

till det då jag har jobb och familj som ska också passa in i dagsrutinen.”(ID-31). Obligatoriska träffar 

handlar om kursens struktur medan jobb och familj hör till övrigt. Ett annat svar som en deltagare som 

var 31 år eller äldre gav kan kopplas till den inre motivationen, struktur och självständighet.  

 

Jag läser den här kursen för att juridik är kul och jag behöver en uppdatering, så jag vill bara att 

det fungerar tekniskt Sen är jag förmodligen studenten från helvetet för jag känner inte att jag 

behöver hänga med i kurstempot, för mig räcker det att hänga med och sen kommer jag kanske 

att tenta eller så gör jag det inte. Jag får min uppdatering alldeles oavsett.” (ID-54). 

 

Ytterligare en deltagare som var 31 år eller äldre upplevde återkoppling hade betydelse för 

motivationen vilket kan kopplas till struktur samtidigt som att få poäng till tentan kan kopplas till den 

yttre motivationen ”Att kunna jobba strukturerat och få feedback på delmomenten samt att få med sig 

poäng till tentan för inlämningsuppgifter under kursen har visat sig vara bästa motivationen till att inte 

vänta till sista veckan före tentan.” (ID-15). 
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5 Diskussion  

Kapitlet börjar med en resultatdiskussion i avsnitt 5.1 relaterat till tidigare forskning och teorier. Avsnitt 

5.2 presenterar studiens slutsats, och avsnitt 5.3 avlutar kapitlet med förslag till vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka distansstudenters relation till inre och yttre motivation i 

förhållandet till struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer, för att bidra till den växande 

forskningen inom området distansutbildning genom att tillföra ny kunskap om hur olika faktorer 

påverkar distansstudenters motivation. Faktorerna undersöktes tillsammans med variabeln ålder för 

att se om fanns några skillnader och samvariationer.  

 

De resultat som togs fram diskuteras i detta kapitel tillsammans med tidigare forskning och teorier. Det 

fanns tre viktiga aspekter att ta med i tanken vid tolkning av studiens resultat. Den största faktorn var 

att motivation kan upplevas och tolkas på olika sätt. Den andra faktorn var generalisering av studiens 

resultat med tanke på studiens omfattning, Den tredje faktorn var att det blev svårt att avgöra om det 

var den ena variabeln som påverkat den andra eller tvärtom. Studiens resultat kan däremot tillsammans 

med tidigare studier och teorier ge en vägledning av vilka drivkrafter och vilka faktorer som kan ha 

betydelse för studenters motivation vid studier på distans. 

 

 

5.1.1 Diskussion utifrån ett sociokulturellt perspektiv och Self Determination Theory 

Ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss tillsammans med andra. Säljö (2012) menar att den utveckling 

som skett inom informationsteknologin har gjort att många manuella arbetsuppgifter ersatts av tekniska 

och sociala system som kräver nya kunskaper. Här tänker jag mig att distansutbildningen är en av dessa. 

Säljö menar också att mycket i denna utveckling visar på ett stöd för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Studiens deltagare gick en kurs som gavs på heldistans utan verbala träffar, varken på campus 

eller över nätet. Tidigare studier har påvisat att dialoger som kommunikation och andra sociala 

aktiviteter har betydelse för motivationen på olika sätt (Reneland-Forsman, 2009; Östlund, 2008; 

Muilenburg och Berge, 2005).  Andra studier har påvisat att övriga faktorer som tidsbrist (Tresman,2002), 

balans mellan studier och yrkesliv/familjeliv (Vergidis & Panagiotakopoulos, 2002), emotionellt stöd 

från familj och vänner och en bra studiemiljö (Holder 2007) också kan ha betydelse för motivationen.  

 

Denna studie visade att dialog var det kluster som hade störst spridning mellan svaren inom båda 

åldersgrupperna. För den inre motivationen var det påstående 6 som stack ut, som vidare hade en 

koppling till social gemenskap. Studien visade också resultat på att motivationen ökade för samtliga 

svar i klustret struktur och i klustret övriga faktorer. Dessa resultat i kombination med resultaten för 

skillnaderna mellan inre och yttre motivation, korrelationen mellan inre motivation/dialog, inre 

motivation/övrigt och självständighet/övrigt ges en möjlig förklaring utifrån Self determination theory 

(Deci & ryan, 1997).  Inre och yttre motivation påverkar varandra i relation. Skillnaden mellan den inre 

och yttre motivationen i denna studie kan bero på att studenterna som svarade drivs mer av den inre 

motivationen och att den yttre motivationen inte har lika stor betydelse för själva orsaken till att gå 

kursen. Den yttre motivationen påverkas av själva syftet att utföra en aktivitet. Syftet med aktiviteterna 

i denna studie kan bero på andra anledningar som mer syftade till den inre motivationen tex endast i 

kunskapssyfte (ID-2), eller för att kursen var rolig och för att uppdatera kunskaperna (ID-549. 
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Tidigare studier som Deci och Ryan har granskat har visat att i sociala sammanhang där det finns stöd 

av kompetens, tillhörighet och självstyre ger grunden till att upprätthålla den inre motivationen som 

leder till att bli mer beslutsam inför den yttre motivationen. Det kan också förklara korrelationen mellan 

inre motivation/dialog. Den inre motivationen hänvisar till att utföra något intressant och roligt medan 

dialog även hänvisar till social gemenskap som kan kopplas till tillhörighet. Korrelationen kan också 

bero på att det fanns en spridning mellan svaren i båda klustren. För korrelationen mellan inre 

motivation/övrigt var det endast två variabler som korrelerade och det var ” När jag gör uppgifter på 

kursen känner jag glädje när jag samarbetar med andra” korrelerade med ”Påverkas din motivation att 

studera om du har ett känslomässigt stöd från din omgivning”. Det ger en koppling till att känna 

tillhörighet och samtidigt ha ett känslomässigt stöd från sin omgivning som också kan innebära stöd i 

form av kompetens.  

 

5.1.2 Diskussion utifrån the theory of transactional distance  

Struktur som snabb återkoppling av uppgifter har tidigare studier visat sig ha betydelse för 

motivationen både för studenter och lärare (Vonderwell, 2003). Andra strukturella hinder som tidigare 

studier visat som kan påverka motivationen vid studier på distans är tekniska problem, svårigheter att 

förstå instruktioner och förståelse för kursmål (Song et.al, 2004).  Struktur var den faktor som hade störst 

betydelse i denna studie. Klustret struktur hade även en korrelation med frågan ”Påverkas din 

motivation att studera om du deltar i frivilliga grupparbeten. Samtidigt som klustret dialog korrelerade 

med frågan ”Påverkas din motivation att studera om kursen har ett tydligt studiematerial”. Flera av 

deltagarna uppgav på den öppna frågan att struktur var en viktig faktor. Tydliga instruktioner och få 

ta del av kursmaterialet var en viktig faktor för en av deltagarna. En annan deltagare tyckte att det 

viktigaste lärosätet kunde erbjuda var en tydlig kursstruktur. Inre motivation och dialog visade sig ha 

skillnader inom båda åldersgrupperna, medan inre motivation och struktur var de enda klustren som 

visade sig ha skillnader mellan åldersgrupperna. Det kan bero på en annan faktor, att det var flest 

personer i åldrarna 21–30 år som läste sin första kurs på distans, vilket också kan påverkat att en tydlig 

kursstruktur blev desto viktigare. Den ojämna fördelningen i klustret inre motivation kan också förklara 

båda skillnaderna. Det behöver inte bero på ålder.   

 

Struktur visade sig i denna studie ha en stor betydelse, samtidigt som dialog hade en ojämn fördelning 

mellan svaren. Moores (1997) teori The theory of transactional distance som förklarar det pedagogiska 

avståndet som uppstår vid studier på distans kan även en möjlig förklaring till studiens resultat. Enligt 

Moores modell med variablerna struktur, dialog och självständighet varierar dessa komponenter med 

varandra beroende på hur lite eller hur mycket det finns i varje variabel. Verbala dialoger inte har varit 

ett inslag i kursens upplägg och därmed kan det även vara möjligt att klustret struktur fått ta en större 

plats. Det fanns ytterligare en variabel som visade ha en hög svarsfrekvens på att motivationen ökade. 

Det var i klustret självständighet som sammanlagt 98 procent svarade att motivationen ökar eller ökar 

delvis om de självständigt klarade av att lösa uppgifter. Det ger indikationer på att både 

självständigheten att klara av att lösa uppgifter på egen hand och struktur på kursen har fått 

kompensera för dialog vilket i sin tur kan ha påverkat motivationen. 

 

 

 

 

 



 

42 
 

5.2 Slutsats  
Studiens resultat visade att det fanns samvariation mellan variablerna struktur/dialog, 

självständighet/övrigt, inre motivation/dialog och inre motivation/övrigt. Resultatet visade skillnader 

mellan inre motivation och yttre motivation. Struktur var den faktor som hade störst betydelse för 

motivationen. Självständighet och övriga faktorer visade också på en hög svarsfrekvens på att 

motivationen ökade.  Dialog var det kluster som hade störst variation mellan svaren. Det fanns inga 

större skillnader mellan olika åldersgrupper förutom för klustren inre motivation/struktur. Slutsatsen 

är att struktur, självständighet och övriga faktorer har betydelse för motivationen vid studier på distans. 

Avsaknaden av verbala dialoger i kursens upplägg kan ha gjort att kursens struktur fick en större 

betydelse för motivationen eftersom kunskapsöverföringen var beroende av den digitala tekniken. 

Klustret dialog hade en ojämn fördelning vilket kan förklara att struktur och självständighet fick 

kompensera för verbala dialoger, som i sin tur även påverkade den inre motivationen. Hur olika 

faktorer påverkar studenters motivation visade denna studie att det inte beror på ålder utan något annat 

som kan ge upphov till vidare studier.  

 

5.3 Vidare studier 
Att struktur visade sig har en stor betydelse medan dialog hade en ojämn fördelning, och att 

skillnaderna inte berodde på ålder gav upphov till nya funderingar för vidare studier. Det finns flera 

olika utgångspunkter som skulle vara av intresse att studera vidare. Denna studie undersökte studenter 

som läste en kurs i juridik på heldistans. Det skulle vara intressant att undersöka om en annan typ av 

kursupplägg eller en helt annan inriktning av kurs skulle ge ett annat resultat. Vidare studier skulle 

kunna utföras genom att undersöka olika kurser med olika upplägg för att se jämföra och se vilka 

likheter och skillnader som finns. När studenter inte fullföljer sina studier går både samhället och 

studenter miste om både kunskap och kompetens. Denna studie undersökte en av orsakerna, bristande 

motivation. Ur ett samhällsperspektiv skulle det vara intressant att även studera andra variabler som 

visats vara orsaker till avhoppen, för att öka chanserna att fler väljer att fullfölja sina studier på distans. 

I denna uppsats finns exempel på en kvalitativ fallstudie från både studenters och lärares perspektiv 

som undersökte den asynkrona kommunikationen mellan student och lärare. (Vonderwell, 2003). 

Studien visade resultat på att snabb återkoppling var en viktig faktor både för studenter och lärare. Av 

den anledningen skulle det även vara av intresse att undersöka upplevelser av distansstudier från 

lärares perspektiv tillsammans med studenters perspektiv. I syftet att undersöka den synkrona 

kommunikationen i form av verbala dialogers betydelse vid studier på distans, för att ta reda på om det 

stämmer överens med Säljös (2012) ord ”Samtalet mellan den kompetente och nybörjaren måste alltid 

pågå. Och det är just i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Möjligtvis 

är det den enda tes som håller oavsett vilka redskap människan utvecklar.” (s. 250). 
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Bilaga 1. Enkätkonstruktion  
 

Denna enkätkonstruktion är ett sorteringshjälpmedel för konstruktion av enkäten och för att 

underlätta definiering, kodning och analys av data i SPSS.  

 

Avsnitt 1-Bakgrundsfrågor 

 

Fråga 

DEF.SPSS   

Bakgrundsfrågor Man Kvinna Annat  

Fr_1 Kön? 1 2 3 

Fr_2 Ålder? 20 år 

eller 

yngre 

21–30 31–40 41 år eller äldre 

1 2 3 4 

Fr_3 Tidigare studievana på 

distans? 

Första 

kursen 

på 

distans 

Andra 

kursen 

på 

distans 

Tredje kursen på 

distans 

Fyra eller fler kurser på 

distans 

1 2 3 4 

Fr_4 Sysselsättning? Heltids 

studier 

Deltids 

studier 

Arbete 

studier 

Föräldraledig 

studier 

Arbetssökande 

studier 

Sjukskriven 

studier 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Avsnitt 2-Påståenden som mäter inre motivation 

Här följer några påståenden om inre motivation. I vilken grad instämmer du i dem? 

När jag gör uppgifter på kursen upplever jag… 

5–8 

DEF.SPSS 

Påstående 

Enkät 

DEF. SPSS Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Varken/eller Instämmer 

inte 

Vet inte/har 

ingen 

uppfattning 
Fr_5 att 

uppgifterna 

är 

intressanta 

Fråga 5, Inre 

motivation, 

intresse 

1 2 3 4 5 

Fr_6 glädje att få 

samarbeta 

med andra 

Fråga 6, Inre 

motivation, 

glädje 

1 2 3 4 5 

Fr_7 Stolthet när 

jag klarar av 

uppgifterna 

Fråga 7, inre 

motivation, 

stolthet 

1 2 3 4 5 

Fr_8 att det 

känns 

meningsfullt 

att få lära 

mig något 

nytt 

Fråga 8, inre 

motivation, 

meningsfullhet 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 



 

 
 

Avsnitt 3-Påståenden som mäter yttre motivation 

Här följer några påståenden om yttre motivation. I vilken grad instämmer du i dem? 

 Jag motiveras att göra uppgifter på kursen för att… 

9–13 

DEF.SPSS 

Påstående 

enkät 

DEF. SPSS Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Varken/eller Instämmer 

inte 

Vet inte/har 

ingen 

uppfattning 

Fr_9 slippa känna 

ångest 

 

Fråga 9, Yttre 

motivation, 

ångest 

1 2 3 4 5 

Fr_10 få en chans 

till en högre 

lön 

 

Fråga.10, 

Yttre 

motivation, 

högre lön 

1 2 3 4 5 

Fr_11 få ett 

kursbetyg 

 

Fråga.11, 

Yttre 

motivation, 

kursbetyg 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

Fr_12 stärka min 

självkänsla 

Fråga.12, 

Yttre 

motivation, 

självkänsla 

1 2 3 4 5 

Fr_13 få en 

möjlighet till 

karriärväxling 

Fråga.13, 

Yttre 

motivation, 

karriärväxling 

1 2 3 4 5 

 

 

Avsnitt 4-Frågor som mäter motivation i förhållande till struktur  

Här följer några frågor om motivation i förhållande till struktur.  

Påverkas din motivation att studera om… 

14–17 

DEF 

SPSS 

Fråga 

enkät 

DEF SPSS Den 

ökar 

Den 

ökar 

delvis 

Varken/ 

eller 

Den 

minskar 

delvis 

Den 

minskar 

Vet ej/  

har ingen 

uppfattning 

Fr_14 kursen har 

tydliga 

kursmål? 

 

Fråga 14. 

Motivation, 

struktur, 

kursmål 

1       2 3 4 5 6 

Fr_15 lärarna ger 

snabb 

återkoppling 

på uppgifter? 

Fråga 15, 

motivation, 

struktur, 

återkoppling 

1       2 3 4 5 6 

Fr_16 kursen har ett 

tydligt 

kursmaterial? 

Fråga 16, 

motivation, 

struktur, 

kursmaterial 

1 2 3 4 5 6 

Fr_17 den digitala 

tekniken 

fungerar? 

Fråga 17, 

motivation, 

struktur, 

digitala 

tekniken 

1 2 3 4 5 6 

 

 



 

 
 

Avsnitt 5-Påståenden som mäter motivation i förhållande till dialog  

Här följer några frågor om motivation i förhållande till dialog.  

Påverkas din motivation att studera om du… 

18–21 

DEF 

SPSS 

Fråga 

enkät 

DEF SPSS Den 

ökar 

Den 

ökar 

delvis 

Varken/ 

eller 

Den 

minskar 

delvis 

Den 

minskar 

Vet ej/  

har ingen 

uppfattning 

Fr_18 samtalar med 

kurskamrater 

enbart för den 

sociala 

gemenskapen? 

Fråga 18, 

motivation, 

dialog, 

samtal social 

gemenskap 

1       2 3 4 5 6 

Fr_19 deltar i 

obligatoriska 

grupparbeten? 

Fråga 19, 

motivation, 

dialog, 

obligatoriska 

grupparbeten 

1       2 3 4 5 6 

Fr_20 samtalar med 

kurskamrater 

för att lösa 

uppgifter? 

Fråga 20, 

motivation, 

dialog, 

samtal lösa 

uppgifter 

1 2 3 4 5 6 

Fr_21 deltar i 

frivilliga 

grupparbeten? 

Fråga 21, 

motivation, 

dialog, 

frivilliga 

grupparbeten 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Avsnitt 6-Frågor som mäter motivation i förhållande till självständighet 

Här följer några frågor om motivation i förhållande till självständighet.  

Påverkas din motivation att studera om du… 

22–25 

DEF 

SPSS 

Fråga 

enkät 

DEF SPSS Den 

ökar 

Den 

ökar 

delvis 

Varken/ 

eller 

Den 

minskar 

delvis 

Den 

minskar 

Vet ej/  

har ingen 

uppfattning 

Fr_22 får styra över 

din tid när det 

gäller dina 

studier? 

 

Fråga 22, 

motivation, 

självständighet, 

tid 

1       2 3 4 5 6 

Fr_23 självständigt 

klarar av att 

lösa uppgifter?  

 

Fråga 23, 

motivation, 

självständighet 

 

1       2 3 4 5 6 

Fr_24 arbetar 

självständigt 

utan 

studiekamrater? 

 

Fråga 24, 

motivation, 

självständighet 

 

1 2 3 4 5 6 

Fr_25 om jag löser 

uppgifter helt 

på egen hand? 

 

Fråga 25, 

motivation, 

självständighet 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 



 

 
 

Avsnitt 7-Övriga faktorer som kan påverka motivationen 

Här följer några frågor om motivation i förhållande till övriga faktorer.  

Påverkas din motivation att studera om du… 

26–30 

DEF 

SPSS 

Fråga 

enkät 

DEF SPSS Den 

ökar 

Den 

ökar 

delvis 

Varken/ 

eller 

Den 

minskar 

delvis 

Den 

minskar 

Vet ej/  

har ingen 

uppfattning 

Fr_26 upplever att 

tiden räcker till 

för mina 

studier? 

 

Fråga 26, 

motivation, 

övrigt, tid 

1       2 3 4 5 6 

Fr_27 har balans 

mellan familj 

och studier?                 

 

Fråga 27, 

motivation, 

övrigt,  

balans, 

familj 

1       2 3 4 5 6 

Fr_28 har 

känslomässigt 

stöd från min 

omgivning? 

 

Fråga 28, 

motivation, 

övrigt, 

känslomässigt 

stöd 

1 2 3 4 5 6 

Fr_29 upplever balans 

mellan arbete 

och studier? 

 

Fråga 29, 

motivation, 

övrigt, arbete, 

studier 

1 2 3 4 5 6 

Fr_30 upplever 

studiemiljön 

som 

tillfredställande? 

 

Fråga 30, 

motivation, 

övrigt, 

studiemiljö 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Fråga 31. Är det något övrigt som påverkar din motivation att studera på distans? 

Frisvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2. Index fråga 31 
 

ID 

Ålder 

Inre 

motivation 

(glädje, 

intresse 

Yttre 

motivation 

(ekonomi, mål 

med studier, 

måsten) 

Struktur 

(Studiematerial, 

återkoppling, 

teknik) 

Självständighet Övrigt 

ID-54 

Ä 

Kul Uppdatering Fungerar 

tekniskt 

Inte behöva 

hänga med i 

kurstempo 

 

ID-32 

Y 

 Ta ut examen Tillgänglighet, 

lärare som ger 

respons 

  

ID-48 

Y 

 Att få CSN Inte 

obligatoriska 

träffar 

  

ID-27 

Y 

  Tydlig 

kursstruktur 

 Saker/situationer 

i privatlivet 

ID-15 

Ä 

 Få poäng till 

tentan 

Få feedback på 

delmoment 

  

ID-14 

Ä 

 Råd att ta ledigt    

ID-25 

Y 

Kul     

ID-39 

Ä 

Fortlöpande 

bekräftelse 

    

ID-2 

Ä 

 Kunskap    

ID-35 

Y 

   Inte befinna på 

specifik plats vis 

specifik tid 

 

ID-24 

Ä 

  Allt sker på 

distans, 

meddelar hela 

terminens 

upplägg 

  

ID-38 

Ä 

 Delmål    

ID-8 

Y 

   Bestämma tid 

för studier 

 

ID-39 

Ä 

  Svar 

kommenteras av 

lärare 

  

ID-21 

Ä 

  Tydligare 

instruktioner 

  

ID-50 

Y 

Kul     

ID-31 

Ä 

    Jobb och familj 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 3. Informationsbrev 

 

 

Till dig som studerar eller har studerat en kurs på distans.                                                                                               

Information och inbjudan till att delta i en studie som handlar om motivation vid distansstudier. 

 

Tidigare studier har visat på att en av orsakerna till att studenter som inte fullföljer sina studier på 

distans är bristande motivation. Syftet med denna studie är att undersöka vad yttre motivation 

respektive inre motivation har för betydelse i förhållandet till självständighet, struktur och dialog.  

 

Inbjudan att delta i denna studie skickas ut till 300 personer som studerar eller har studerat på juridisk 

översiktskurs via distans höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Studien görs som ett självständigt 

arbete i kursen pedagogik (GR) 61–90 hp, vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet 

Campus Sundsvall.  

 

Resultatet kommer att sammanställas så inga enskilda svar kan härledas till dig. De uppgifter som 

finns om dig förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet kommer att redovisas i ett 

självständigt arbete, som kommer finnas tillgängligt via Mittuniversitetet. Den data som samlas in 

kommer endast att användas i denna studie.  

 

Du kan höra av dig till mig eller min handledare via e-post om du har några frågor. Enkäten 

innehåller 28 frågor och kommer att ta ca 15 minuter av din tid att besvara.  Ditt deltagande är helt 

frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Enkäten nås via länken nedan ”FYLL I FORMULÄR ”och är öppen fram till 27/3–2019 

 

Med vänlig hälsning     

 

Annabell Swärdh  

answ1801@student.miun.se 

 

Handledare: Catharina Höijer 

catharina.hoijer@miun.se 

 

 

Länk till enkät:  https://goo.gl/forms/G5rOtZK267yYoZTJ2 
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Bilaga 4. Påminnelse 1 

 

Påminnelse! 

För en vecka sedan fick du en inbjudan att delta i en studie om motivation vid studier på distans. 

Eftersom inskickade svar inte kan härledas till dig får du denna inbjudan igen.  

Har du redan svarat kan du bortse från detta mejl. 

 

Till dig som studerar eller har studerat en kurs på distans.                                                                                               

Information och inbjudan till att delta i en studie som handlar om motivation vid distansstudier. 

 

Tidigare studier har visat på att en av orsakerna till att studenter som inte fullföljer sina studier på 

distans är bristande motivation. Syftet med denna studie är att undersöka vad yttre motivation 

respektive inre motivation har för betydelse i förhållandet till självständighet, struktur och dialog.  

 

Inbjudan att delta i denna studie skickas ut till 300 personer som studerar eller har studerat på juridisk 

översiktskurs via distans höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Studien görs som ett självständigt 

arbete i kursen pedagogik (GR) 61–90 hp, vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 

Campus Sundsvall.  

 

Resultatet kommer att sammanställas så inga enskilda svar kan härledas till dig. De uppgifter som 

finns om dig förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet kommer att redovisas i ett 

självständigt arbete, som kommer finnas tillgängligt via Mittuniversitetet. Den data som samlas in 

kommer endast att användas i denna studie.  

 

Du kan höra av dig till mig eller min handledare via e-post om du har några frågor. Enkäten 

innehåller 30 frågor/påståenden och kommer att ta ca 15 minuter av din tid att besvara.  Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Enkäten nås via länken nedan och är öppen fram till den 27/3–2019 

 

Med vänlig hälsning     

 

Annabell Swärdh  

answ1801@student.miun.se 

 

Handledare: Catharina Höijer 

catharina.hoijer@miun.se 

 

Länk till enkät:  https://goo.gl/forms/G5rOtZK267yYoZTJ2 
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Bilaga 5. Påminnelse 2 
 

Påminnelse! 

Idag är det sista chansen att svara på enkäten om du vill delta i studien. 

Eftersom inskickade svar inte kan härledas till dig får du denna inbjudan igen.  

Har du redan svarat kan du bortse från detta mejl. 

 

Till dig som studerar eller har studerat en kurs på distans.                                                                                               

Information och inbjudan till att delta i en studie som handlar om motivation vid distansstudier. 

 

Tidigare studier har visat på att en av orsakerna till att studenter som inte fullföljer sina studier på 

distans är bristande motivation. Syftet med denna studie är att undersöka vad yttre motivation 

respektive inre motivation har för betydelse i förhållandet till självständighet, struktur och dialog.  

 

Inbjudan att delta i denna studie skickas ut till 300 personer som studerar eller har studerat på juridisk 

översiktskurs via distans höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Studien görs som ett självständigt 

arbete i kursen pedagogik (GR) 61–90 hp, vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 

Campus Sundsvall.  

 

Resultatet kommer att sammanställas så inga enskilda svar kan härledas till dig. De uppgifter som 

finns om dig förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet kommer att redovisas i ett 

självständigt arbete, som kommer finnas tillgängligt via Mittuniversitetet. Den data som samlas in 

kommer endast att användas i denna studie.  

 

Du kan höra av dig till mig eller min handledare via e-post om du har några frågor. Enkäten 

innehåller 30 frågor/påståenden och kommer att ta ca 15 minuter av din tid att besvara.  Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Enkäten nås via länken nedan ”FYLL I FORMULÄR” och är öppen fram till kl: 23.55 den 27/3–2019 

 

Med vänlig hälsning     

 

Annabell Swärdh  

answ1801@student.miun.se 

 

Handledare: Catharina Höijer 

catharina.hoijer@miun.se 
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Bilaga 6. Enkät 
 

 

   
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

   
 

 

        
 



 

 
 

Bilaga 7. Övriga tabeller 
 

Tabell 3.4. Beroende t-test. Inre motivation/ålder och samtliga kluster. 

 
 

 

Tabell. 3.5. Inre motivation/övrigt 

 
 

 

Tabell.3.6. Inre motivation/övrigt 

 
 

 

Tabell. 3.7. Inre motivation/yttre motivation 

 
 

 

 



 

 
 

Tabell 3.8. Medelvärde inre motivation och yttre motivation. Jämförelse mellan åldrar. 

 
 

 

Tabell 3.9. Yttre motivation och ålder. Medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet visar ingen större skillnad 

mellan åldersgruppernas medelvärden (M= 2,3, SD= 0,6) än åldersgruppen 31 år eller äldre (M=2,2, SD=0,7). 

 
 

 

Tabell. 4.0 Yttre motivation/dialog/ålder 

 

 

 

 

Tabell 4.1. Yttre motivation/dialog 

 

 

 

Tabell 4.2. Yttre motivation/självständighet 

 
 



 

 
 

 

Tabell 4.3 Yttre motivation/ självständighet 

 
 

 

Tabell 4.4. Yttre motivation/självständighet 

 
 

 

Tabell 4.5. Inre motivation/självständighet 
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