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Abstrakt  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur universitetsstudenter som studerar på 

distans upplever att olika faktorer inom ramen för utbildningen fungerar stödjande 

respektive hindrande för deras lärande.  Tio individer som vid tiden för undersökningen 

studerade någon form av universitetsutbildning på distans valdes ut att delta i studien. En 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes för insamling av det 

empiriska materialet, och inspiration hämtades från såväl fenomenologisk som hermeneutisk 

kunskapsansats. Det visade sig förekomma både likheter och skillnader i informanternas 

upplevelser av hur olika faktorer i distansutbildningen såväl stödjer som hindrar lärandet. 

Majoriteten påtalade upplevelsen av god kommunikation och interaktion med såväl 

studiekamrater som lärare som en stödjande aspekt, och om kommunikationen var bristfällig 

utgjorde den i många fall ett hinder. De tekniska kommunikationsmedlen framhävdes som 

ett viktigt stöd i studierna. Dessa kunde dock även upplevas utgöra ett hinder för lärandet 

på grund av exempelvis tekniska problem eller ovana vid kommunikationsredskapen. Även 

strukturen på kursen och lärplattformen upplevdes stödjande när den var tydlig och 

hindrande när den var bristfällig. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning på 

området. 

 

Nyckelord: distansstudenter, distansstudier, distansutbildning, lärande, stöd och hinder, 

universitetsstudenter  
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Inledning 

Betydelsen av högre utbildning framhävs idag på såväl statlig som internationell nivå och 

det livslånga lärandet är någonting som alla individer uppmanas att sträva efter. I och med 

detta väljer allt fler att studera. Många gör det dessutom i ett senare skede i livet, efter att de 

skapat sig en yrkeskarriär eller slagit sig till ro och bildat familj. Att studera på distans kan 

då upplevas som det bästa alternativet, eftersom utbildningsformens flexibilitet gällande tid 

och rum möjliggör för studenterna att studera då det passar bäst för dem utifrån deras 

övriga vardagsliv (Östlund, 2008b). Antalet distansstuderande har därmed ökat kraftigt de 

senaste årtiondena och idag väljer nästan var tredje högskolestudent att studera på distans. 

Nästan hälften av alla studenter som påbörjar en distansutbildning väljer dock att inte 

slutföra den (Statistiska Centralbyrån, 2012b).  

Det finns aspekter av distansutbildning som kan upplevas stödjande för studenters 

lärande, men även sådant som kan upplevas hindrande. Distansstudenter har i högre 

utsträckning än studerande vid reguljära utbildningar möjlighet att själva lägga upp sitt 

schema som det passar dem, vilket exempelvis möjliggör eventuellt förvärvsarbete vid sidan 

av studierna. Det är med andra ord en flexibel utbildningsform. Denna flexibilitet medför 

dock ett krav på att studenterna besitter ett högt mått av självdisciplin för att de ska klara av 

sina studieuppgifter i tid, eftersom distansstudier ställer höga krav på kursdeltagarens 

förmåga att planera och organisera sina studier. Många gånger har distansstuderande heller 

inte samma tillgång till kommunikation med lärare och kurskamrater som studenter som 

deltar i reguljära utbildningar (Bååth, 2001). 

Detta är några av de aspekter som skiljer distansutbildningar åt från reguljära utbildningar 

och som kan påverka studenternas upplevelser av att studera. Vi anser det därmed vara av 

intresse att undersöka vad universitetsstudenter upplever stödjande respektive hindrande 

för lärandet, och detta inom ramen för deras distansstudier. Vilka faktorer upplever 

distansstudenter som ett stöd för lärandet? Vilka faktorer upplever de som ett hinder för 

lärandet? På vilka sätt upplevs dessa olika faktorer inom ramen för utbildningen stödja 

respektive hindra lärandet? Detta är relevant för såväl pedagogikämnet som för 

utbildningsanordnare. Detta då problemet handlar om påverkansprocesser inom 

utbildningsväsendet och att delge utbildningsanordnare detta kan resultera i ökad förståelse 

för hur distansutbildningar bör utformas för att på bästa sätt stödja studenterna i sitt lärande. 

Sociala teorier har de senaste decennierna antagit en dominerande ställning inom 

forskningen om lärande och har därmed varit den huvudsakliga utgångspunkten i 

analyserandet av distansstudier. Enligt dessa teorier är dialog och interaktion avgörande för 

lärandet, det vill säga att lärande är en social aktivitet (Östlund, 2008a). Detta är en 

utgångspunkt som även vi sällar oss till, då denna studie utgår från det sociokulturella 

perspektivet. Begreppet lärande definieras nämligen i denna studie i enlighet med Säljös 

(2013, 2014) sociokulturella teori, vilken även är en utgångspunkt för analysen av studiens 

resultat. Då vi själva är universitetsstudenter som studerar på distans innebär det att vi har 

en viss förförståelse av problemområdet, vilket även det påverkar studiens genomförande. 
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Den tidigare forskning vi kommit i kontakt med på detta område har i huvudsak varit av 

kvantitativ art, där enkäter använts som datainsamlingsmetod. I denna studie ligger istället 

intresset på att låta ett fåtal individer med egna ord beskriva sina upplevelser av 

distansstudier. Detta då det i studien främst eftersträvas att bidra till en ökad förståelse för 

vad universitetsstudenter som läser på distans upplever som stödjande respektive hindrande 

för sitt lärande, samt på vilka sätt de upplever detta.  

 

Bakgrund 

Betydelsen av högre utbildning 

Utbildning framhävs som ett av de viktigaste medlen för individer att hävda sig i 

konkurrensen på dagens arbetsmarknad (Fejes, Larsson, Paldanius & Roselius, 2009) och 

förändringar i arbetsuppgifter och i verksamheters organisation och innehåll leder till att 

människor måste ställa in sig på kontinuerligt lärande. Att delta i formell utbildning är 

därmed inte längre bara ett erbjudande och en möjlighet, utan för alltfler en nödvändighet 

(Säljö, 2014) och skaran av individer som väljer att delta i högre studier ökar ständigt. Enligt 

SCB (2013) innehar en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 25-64 år idag en minst treårig 

eftergymnasial utbildning, vilket kan jämföras med antalet studerande under 1990-talets 

början då andelen endast var en tiondel. 

Individer som står utanför utbildning riskerar inte enbart arbetslöshet utan även, enligt 

Fejes et al. (2009), att bli socialt exkluderade i samhället. Vissa kunskaper krävs nämligen för 

att kunna delta i samhällets vidareutveckling, och för att kunna vara en aktiv 

samhällsmedborgare krävs en viss grundläggande kunskapsnivå. Då en högutbildad 

befolkning tenderar att bidra till positiva effekter i samhället framhålls vidareutbildning som 

en fördel för hela landet, då det möjliggör en utveckling av arbetsmarknaden och ökar 

konkurrenskraften på den globala marknaden (Fejes et al., 2009). I dagens kunskapssamhälle 

ses nämligen kunskap som en viktig produktionsfaktor i den internationella konkurrensen 

(Rees, Fevre, Furlong & Gorard, 2006). Vidare ses förvärvande av humankapital, främst 

genom utbildning, som den största källan till ekonomisk tillväxt och produktivitet i den 

kunskapsbaserade ekonomin (McSherry, 2006; Rees, et al., 2006). 

Det livslånga lärandet som betonas i politiska diskussioner och dokument innebär att 

individer förväntas utveckla och förnya sin kompetens kontinuerligt under sin livstid.  Detta 

för att bidra till en högre grad av social sammanhållning och en starkare ekonomisk tillväxt. 

Vuxenutbildning ses som en viktig del i strävan mot detta livslånga lärande som alla 

uppmanas ägna sig åt för att tillägna sig (kunskaps)ekonomiskt nyttiga kunskaper (Fejes et 

al., 2009). Som ett resultat blir det därmed allt vanligare att individer vidareutbildar sig och 

alltfler väljer att göra det i ett senare skede i livet, efter familjebildning och skapandet av en 

yrkeskarriär. Därmed behövs en flexibel utbildningsform, varför distansstudier är ett 

fenomen som växer sig allt större, såväl i Sverige som internationellt (Östlund, 2008a).  
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Distansstudier 

Distansstudier kan definieras som formella, institutionellt baserade pedagogiska aktiviteter 

som utspelar sig i en situation där läraren och studenten är geografiskt åtskilda (Simonson, 

Schlosser & Hanson, 1999). Det handlar alltså om planerat lärande som normalt sker på 

annan plats än själva undervisningen och som kräver speciella tekniker för kursdesign, 

undervisning och kommunikation (Diehl, 2011). En del distansutbildningar är helt 

nätbaserade, medan andra är så kallade varvade utbildningar som består av en kombination 

av undervisning via medium och fysiska möten på campus. Dessa varvade utbildningar 

innebär alltså att deltagarna vid ett antal tillfällen under terminen deltar i undervisning på 

plats hos utbildningsanordnaren, för att sedan sköta resten av utbildningen på distans 

(Larson, 2006). 

De senaste tio åren har andelen distansstudenter ökat från en tiondel till nästan en 

tredjedel av alla högskolestudenter (SCB, 2012a). Huang och Hsiao (2012) menar att den 

ökade populariteten i att studera på distans beror på utbildningsformens flexibilitet vad 

gäller tid och rum. Enligt Östlund (2008b) möjliggör detta studier för de som har en tidigare 

yrkeskarriär bakom sig och/eller vill kombinera sina studier med familje- och yrkesliv. Tack 

vare utbildningens flexibilitet har de helt enkelt möjligheten att studera då det passar bäst för 

dem utifrån deras övriga vardagsliv. 

 

Historisk framväxt 

Distanskursen är en utbildningsform som har gamla anor inom vuxenutbildningen. I Sverige 

uppstod den första formen av distansutbildning i slutet av 1890-talet då Nils Svensson 

Hermod grundade landets första korrespondensinstitut (Thång, 2006). Utbildningen som var 

behörighetsgivande för högre studier genomfördes i form av brevstudier, där 

textkommunikation och självinstruktioner låg till grund för utbildningen (Diehl, 2011; 

Larson, 2006). Kontakten mellan lärare och elever bestod helt enkelt av korrespondens via 

brev, där handledning och studiebrev skickades via postverket. Hermods hade 1960 över 100 

000 studerande och dessa korrespondensstudier var vid den tiden den vanligaste formen för 

behörighetsgivande vuxenstudier (Thång, 2006). 

Mot slutet av 1960-talet fick distansundervisningen ökad uppmärksamhet och hamnade på 

agendan som ett alternativ även till klassisk akademisk utbildning (Thång, 2006). Gradvis 

började andra medel än det tryckta och skrivna ordet användas, vilket ledde till att 

begreppet korrespondensstudier under 1970-talet ersattes av begreppet distansstudier 

(Diehl, 2011). Intresset för distansutbildning har sedan dess fortsatt att öka och 

utbildningsformen förekommer numera i de flesta länder, i skiftande former och på olika 

utbildningsnivåer (Bååth, 2001). 

Med teknologins framväxt och den snabba utvecklingen av digital informations- och 

kommunikationsteknik har distanskurserna utvecklats. En större och alltmer utbredd 

tillgång till Internet och persondatorer har inneburit en såväl logistisk som metodologisk 

utveckling av utbildningsformen (Diehl, 2011). Idag används interaktiva 
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telekommunikationssystem för att såväl synkront1 som asynkront2 ansluta parterna för att 

delta i video-, röst- och databaserad undervisning (Simonson et al., 1999). Oftast genomförs 

distansstudier med hjälp av datorer och Internet, där kommunikationen mellan lärare och 

elever sker synkront och/eller asynkront via lärplattformar, e-post och/eller videokonferenser 

(Larson, 2006). 

Med hjälp av modern teknik kan utbildningsanordnare nå studenter på ett relativt billigt 

och effektivt sätt, samtidigt som administration och distribution av kurser och kursmaterial 

underlättas (Diehl, 2011; Östlund, 2008b). När kommunikationen mellan lärare och elever 

började skötas via e-post istället för genom brevväxling eliminerades fördröjningen i 

kommunikation som hade varit oundviklig i traditionell korrespondensutbildning och som 

allmänt påverkat både undervisningen och interaktionen mellan student och lärare. Det 

skapade även nya och förbättrade möjligheter för interaktion studenter emellan (Diehl, 

2011). 

 

En flexibel utbildningsform 

På statlig nivå betonas ofta nödvändigheten av att utveckla undervisningsformer som kan 

tillfredsställa individers ökande och föränderliga behov av lärande i dagens 

kunskapsbaserade samhälle (From & Holmgren, 2005).  Knowles, Holton och Swanson 

(2012) menar att vuxna motiveras och stimuleras att lära när de upplever ett behov av detta i 

sin livssituation, samt att de deltar i utbildningsaktiviteter med en större och mer varierad 

livserfarenhet än barn. Denna erfarenhet kan med fördel användas för att främja 

lärprocessen, och därmed bör deltagarna ges mer ansvar och möjlighet till inflytande över 

undervisningens utformning än vad som traditionellt ges (Knowles et al., 2012). 

För att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till vuxnas behov, önskemål och 

förutsättningar krävs därför en hög grad av flexibilitet i vuxenutbildningen (Östlund, 2008a). 

Detta är något som enligt From och Holmgren (2005) betonas genomgående på överstatlig, 

statlig och inomstatlig nivå och utifrån individuella studieplaner ska individer kunna 

förverkliga sina individuella livsprojekt. 

 
Det framhålls på statlig nivå att utbildning för vuxna tar sin utgångspunkt i individen. Att 

organisera utbildning för vuxna är att ge de studerande möjlighet att på deras villkor skaffa sig 

kunskap. Vuxenutbildningen måste framledes tillgodose olika behov av lärande utifrån enskilda 

personers önskemål, behov och förutsättningar. Det anses också viktigt att vuxnas delaktighet i det 

livslånga lärandet stöds. (From & Holmgren, 2005, s. 141) 

 

                                                      
1 Synkron kommunikation sker simultant mellan användare. En synkron interaktion sker i realtid och 

möjliggör direkt respons. Den vanligaste formen av synkron kommunikation är interaktion ansikte-

mot-ansikte. Andra exempel är telefonsamtal, chatt och live-föreläsningar (Schwartzman, 2013). 

 
2 Kommunikation är asynkron när deltagaren inte kan förvänta sig en omedelbar respons på en ställd 

fråga eller kommentar. Asynkron kommunikation kan stödjas genom verktyg som e-post, 

diskussionsforum, bloggar, wikis och video- och ljudinspelningar (Huang & Hsiao, 2012). 
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Vuxna ska alltså stödjas i sitt lärande genom att ges tillgång till flexibla utbildningslösningar. 

Vuxenutbildningar bör därmed enligt From och Holmgren (2005) innehålla möjligheter till 

variation exempelvis vad gäller studietakt, tid, rum och organisering av studier där fysisk 

närvaro inte är en nödvändighet. För lärare innebär detta att de bör kombinera undervisning 

på schemalagda tider, handledning av grupper och individer, samt att finnas tillgängliga via 

exempelvis telefon eller e-post på vissa utsatta tider, om de studerande behöver hjälp. 

Trots att distansstudier tillåter en så pass hög grad av flexibilitet finns det dock vissa 

problem även med denna utbildningsform, vilket framgår av det höga antalet studenter som 

väljer att avbryta sina studier i förtid. 

 

Problematiken i den flexibla utbildningsformen 

Enligt Universitetskanslersämbetet (2013) sjunker den så kallade prestationsgraden bland 

studenter, det vill säga i vilken omfattning studenter tar de högskolepoäng de varit 

registrerade för. Om en student tar alla poäng som denne varit registrerad för är 

prestationsgraden 100 procent. Under perioden mellan läsåren 2004/2005 och 2009/2010 sjönk 

den genomsnittliga prestationsgraden från 81 procent till 78 procent och en tydlig orsak till 

detta anses vara den allt mer populära distansutbildningen. Enligt UKÄ (2013) tog nämligen 

distansstudenterna endast 56 procent av de poäng de varit registrerade för, medan 

campusstudenterna tog 81 procent. 

Även en undersökning utförd av SCB (2012b) visar på att en stor andel inte fullföljer sina 

distansstudier.  Resultatet visar att även om 67 procent av distansstudenterna i 

undersökningen var nöjda med den kurs de påbörjat och 90 procent av de distansstudenter 

som slutförde kursen var nöjda med kursen som helhet, så var det bara 55 procent av dem 

som faktiskt slutförde den kurs den påbörjat. Detta till skillnad från 81 procent bland 

campusstudenter. 

Deltagarbortfall är något som förekommer i de flesta former av vuxenutbildning, men 

inom distansutbildning är riskerna alltså särskilt stora (Bååth, 2001). Redan under tiden då 

Hermods korrespondensstudier var som störst så var det anmärkningsvärt höga antalet 

avhopp ett problem, då endast ett fåtal studenter fullföljde sina studier och fick betyg 

(Thång, 2006). Enligt Rovai och Downey (2010) kan det höga deltagarbortfallet bero på att 

många som väljer att studera på distans är icke-traditionella studenter, vilka av olika 

anledningar löper högre risk att avbryta sina studier i förtid. Det kan exempelvis bero på 

bristande självdisciplin, påverkan av familj och vänner, svårigheter att anpassa sig till 

datormedierad kommunikation, svårigheter att avsätta den tid som studierna kräver, eller 

att de är dåligt förberedda på svårighetsgraden i akademiska studier. Rovai och Downey 

(2010) menar att detta är risker som lärare och institutioner bör ha i åtanke när de planerar 

och organiserar distanskurser, för att de på så sätt ska kunna förebyggas.  

Såväl Abrandt Dahlgren, Dahlgren och Laginder (2009) som Bååth (2001) betonar att en 

annan viktig faktor som spelar in är huruvida studierna ges helt på distans eller om de även 

innefattar fysiska träffar. Även SCB:s undersökning (2012b) visar att antalet fysiska träffar i 

distanskurser har en direkt påverkan på studenters tillfredsställelse med färdighetsträning 



6 
 

gällande skriftliga och muntliga presentationer, samarbete, självständig problemlösning 

samt förmåga till kritiskt tänkande. 

Bååth (2001) menar även att deltagare i distansutbildningar – speciellt rena 

distansutbildningar där inga fysiska träffar ges –  ofta inte har någon kontakt alls med de 

andra studenterna och därmed är mycket svagt integrerade i det sammanhang som 

studierna ingår i. Han påpekar att denna alltför svaga integration är en starkt bidragande 

orsak till att vissa studenter väljer att avbryta sina studier. En hög frekvens av träffar har 

med andra ord en positiv effekt på studenters nöjdhet, och kan därmed minska 

deltagarbortfallet. 

Det stora deltagarbortfallet tyder på att distansstudenter inte är tillfredsställda med sina 

distansutbildningar samt att det är krävande att studera på distans. En fråga som intresserat 

många forskare är därmed vad som kan göras för att underlätta studiesituationen och på så 

sätt främja lärandet för distansstudenter. Ett flertal forskningsresultat tyder på att 

kommunikationen mellan studenter och lärare såväl som kommunikationen studenter 

emellan är viktiga faktorer som påverkar lärandet (e.g. Avery, Cohen & Walker, 2008; 

Biasutti, 2011; Rovai & Downey, 2010; Russo & Benson, 2005). 

 

Att främja lärande genom kommunikation och interaktion 

Enligt Holmberg (2013) är personliga relationer det centrala för lärandet inom distansstudier. 

Detta gäller såväl relationer mellan lärare och studenter som relationer studenter emellan. 

Han framhåller även vikten av trivsel och välbefinnande i förhållande till studierna, samt 

empati mellan studenter och representanter för utbildningsinstitutionen. Känslor av 

samhörighet och empati har nämligen en positiv inverkan på lärandet, då det bidrar till att 

studenter upplever motivation att lära i högre grad. Sådana känslor främjas enligt Holmberg 

(2013) av en vänskaplig medierad interaktion mellan medstudenter och mellan lärare och 

studenter.  

I en studie från 2005 framhåller Russo och Benson att närvaron av och tillgängligheten till 

kurskamrater spelar en viktig roll för lärandet. Resultatet tydde även på att upplevelsen av 

lärarens närvaro hade en positiv effekt på lärandet, om än inte i lika hög grad som 

upplevelsen av kurskamraters närvaro. Att så många avbryter sina distansstudier menar de 

kan bero på just det faktum att kurserna är organiserade på ett sätt som inte tillfredsställer 

studenternas behov av kontakt med andra kursdeltagare och lärare.  

 

It may be argued that when students find online classes impersonal or isolating, they may 

disengage physically, by dropping the course or simply failing to finish it, or psychologically, by 

doing the minimum to complete the requirements but not engaging either the material or the other 

participants. (Russo & Benson, 2005, s. 54) 

 

För att optimera möjligheterna till lärande och engagemang, vilket ökar chanserna att fler 

fullföljer sina kurser, är det därmed avgörande att skapa en känsla av gemenskap hos 

studenterna. Detta menar Östlund (2008a) kan främjas genom att låta studenterna träffas på 
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plats vid studiestarten, då kommunikationen mellan studenterna, över till exempel 

lärplattformen, tenderar att bli bättre och mer frekvent om detta görs. Om studierna är helt 

nätbaserade och saknar fysiska träffar tenderar kommunikationen att bli sämre, då 

studenterna inte tar kontakt med varandra på samma sätt (Östlund, 2008a). 

Rovai och Downey (2010) kunde utifrån en litteraturstudie dra slutsatsen att 

distansstudenter ofta känner sig isolerade på grund av att de inte befinner sig på samma ort 

som lärare och andra tjänster för studenter. Därmed är det viktigt att studenterna har 

omedelbar tillgång till stöd, såväl akademiskt som socialt, för att klara av sina studier. Detta 

är en slutsats som även bekräftas av Paechter, Maier och Macher (2010), som i sin 

undersökning visar att studenters lärande och hur nöjda de är med sina distansstudier i hög 

utsträckning beror på vilket stöd och vilken expertis lärarna bidrar med.  

Ytterligare faktorer av betydelse kan vara huruvida lärarna stimulerar motivationen att 

lära, samt vilka möjligheter som ges till självreglerat lärande och samverkanslärande 

(Paechter et al., 2010). Även Cui, Lockee och Meng (2013) framhäver lärarnas betydelse för 

att främja studenternas lärande.  

Enligt Östlund (2008a) har det hävdats att lärare och administratörer inte är medvetna om 

hur viktigt det är med uppmuntrande kommunikation och interaktion i virtuella lärmiljöer. 

Hon framhäver att lärare som undervisar elever på distans ofta tar för givet att 

distansstuderande ska fungera som en arbetsgrupp redan från början av kursen. Att bli en 

fungerande arbetsgrupp är dock en process som utvecklas steg för steg, där det första steget 

är att skapa relationer och en känsla av säkerhet i gruppen. För att främja dialog och social 

närvaro i datormedierad distansundervisning menar hon att det är minst lika viktigt att 

genomföra aktiviteter som skapar en känsla av solidaritet och engagemang hos studenterna, 

som det är att välja rätt kommunikationsredskap. Detta då studenter som känner 

samhörighet med en grupp blir mer engagerade och motiverade att interagera med övriga 

gruppmedlemmar, vilket i sin tur ger upphov till en starkare känsla av social närvaro 

(Östlund, 2008a). 

Även So och Brush (2008) menar, med stöd i sin forskning, att studenter som upplever en 

hög grad av samverkanslärande har visat sig vara mer nöjda med sina distansstudier än de 

som inte delar denna upplevelse. I resultatet framkom: “The social relationships established 

from collaborative learning projects enabled the development of affective support and 

feelings of connection. Moreover, social interaction with group members provided 

motivation for student participation and learning in the group projects” (s. 331). Avery et al. 

(2008) stödjer uppfattningen att interaktion mellan studenter är en viktig aspekt för 

framgång i distansstudier. Biasutti (2011) betonar även han att nätbaserat 

samverkanslärande har positiva effekter bland annat på utvecklandet av 

samarbetsfärdigheter och kognitiva processer såsom analysering och integrering av skilda 

perspektiv, ansvarstagande och respekt för andra samt förståelse för sina egna och andras 

begränsningar. Även Russo och Benson (2005) betonar det nätbaserade samverkanslärandets 

positiva effekter: 
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The ability to work online with other students, offer ideas, ask for support, and solve problems also 

allows students to articulate their understanding and to work through the material with an eye to 

others. This may better prepare them for assignments and exams, thereby improving their overall 

performance. (s. 60) 

 

Andra studier indikerar dock att distansstudenter inte samverkar effektivt i datormedierade 

miljöer även om möjligheter ges till detta. Resultaten som framkommer i Östlunds (2008a) 

undersökning visar på att även om möjligheten att kommunicera och interagera över 

Internet är god, så utnyttjar studenter inte detta i någon högre utsträckning på grund av att 

de inte anser sig ha tid till det. Grupparbeten och liknande samarbetskrävande aktiviteter 

mellan studenter upplevs som en nackdel med studierna, då de tar tid från andra åtaganden 

i det vardagliga livet. Studenterna vill kunna skapa sina egna rutiner och lägga upp 

studierna som det passar dem, vilket försvåras då de måste anpassa sig efter sina 

gruppmedlemmar. I Biasuttis (2011) studie framkom även att individer deltar i olika hög 

utsträckning i gruppaktiviteter, vilket framhävdes som ett problem med negativ effekt på 

motivationen och engagemanget hos de studenter som deltar i aktiviteterna. 

Även klasstorleken har visat sig vara en påverkansfaktor för studenternas lärande. Enligt 

en studie av Burruss, Billings, Brownrigg, Connors och Skiba (2009) utgör klasstorleken ett 

stort problem i nätbaserade kurser, till följd av behovet att tillgodose allt fler 

utbildningstillfällen inom en och samma kurs. De menar att studenter inom högre 

utbildningar upplever att asynkrona konversationer ofta blir ohanterliga om klasserna är för 

stora. När en stor mängd studenter deltar i samma diskussion blir det nämligen svårt att 

hinna med att läsa alla meddelanden som skrivs och därmed att följa med i konversationen 

och det upplevs alltför tidskrävande. Hur nöjda studenterna var med kursen visade sig i 

studien minska i samband med att klassens storlek ökade och detta hade också negativa 

effekter på deltagandet i lärandet, interaktionen mellan studenter och fakulteten, samt 

interaktionen mellan studenter (Burruss et al., 2009).  

För att främja lärande genom interaktion är det alltså en fördel om klasserna delas in i 

mindre grupper. Detta för att studenterna då tenderar att skapa närmare relationer till 

varandra, samt att deltagande i en mindre grupp innebär krav på att varje enskild student 

tar ett större ansvar än i en större grupp (Östlund, 2008a). Det är dock heller inte fördelaktigt 

att ha alltför små klasser, då detta begränsar möjligheterna att föra meningsfulla 

diskussioner (Burruss et al., 2009). 

 

Tekniska och strukturella faktorer för kommunikation och interaktion  

För att kommunikationen och interaktionen mellan distansstudenter och lärare ska fungera 

optimalt och främja lärande är det av avsevärd betydelse att tekniken och strukturen i 

kursmaterialet är planerad och organiserad på ett enkelt och tillfredsställande sätt. Nedan 

följer några exempel på forskning på detta område. 

Enligt Holmberg (2013) främjas lärandet av tydliga, problemorienterade, konversationslika 

presentationer av lärostoff som kompletterar kurslitteraturen. Även korta 
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handläggningstider för inlämningsuppgifter och övrig kommunikation mellan studenter och 

lärare, goda möjligheter att komma i kontakt med lärare vid behov, samt en lämplig frekvens 

av inlämningar är exempel på faktorer som främjar lärprocessen (Holmberg, 2013). 

Vilken kommunikationsform som tillämpas är enligt Huang och Hsiao (2012) en aspekt 

som kan påverka studenternas möjligheter till lärande. Det har visat sig att asynkron 

kommunikation främjar djupinlärning och kritiskt tänkande, eftersom studenterna genom 

denna kommunikationsform ges mer tid att ta in informationen och tänka igenom sina svar. 

En nackdel är dock fördröjningen mellan att studenten skickat in en inlämningsuppgift och 

att denna får återkoppling på denna. Vidare bidrar denna nätbaserade kommunikationsform 

till att studenter känner sig distanserade från sina lärare, som följd av att den inte erbjuder 

tillräckliga möjligheter till social interaktion. Genom att istället tillämpa synkron 

kommunikation kan dessa problem undvikas. Till exempel möjliggör denna 

kommunikationsform omedelbar återkoppling och en närmare kontakt mellan student och 

lärare. Vidare främjar synkron kommunikation utvecklingen av samarbetsfärdigheter samt 

ökar studenters tillfredställelse i nätbaserade kurser (Huang & Hsiao, 2012).  

Vidare tyder resultatet i en utvärdering av Avery et al. (2008) på att studenters och lärares 

tekniska kunskaper har stor betydelse för hur studenter värderar nätbaserade kursers 

kvalitet. Kurserna bör vara enkelt strukturerade, felfria, visuellt tilltalande och eventuella 

länkar till vidare information måste vara fungerande. En fördel är om det finns hyperlänkar 

till information i andra delar av kursen i anslutning till uppgifter där studenten hänvisas att 

läsa denna information. Avsaknad av sådana försvårar istället navigationen i kursrummet. 

Det bör också tydligt framgå vilka tekniska kunskaper som krävs av studenterna för att klara 

av kursen, samt hur de ska gå tillväga för att exempelvis ta del av ett videoklipp eller skapa 

och lämna in presentationer via Internet. 

En god struktur, exempelvis i form av en användarvänlig design på lärplattformen, 

betonas som en viktig aspekt för att kursdeltagarna ska uppleva social närvaro i nätbaserade 

studiemiljöer, vilket har visat sig ha positiva effekter på lärandet (Cui et al., 2013). Även 

Paechter et al. (2010) framhåller att strukturen och samstämmigheten i läromaterialet och 

kursen är viktiga aspekter som påverkar lärandet. Genom att på ett tydligt sätt presentera 

lärandemål och skapa en god struktur i läromaterialet främjas studenternas lärande.  

Avslutningsvis har det visat sig fördelaktigt att använda flera typer av lärandeaktiviteter i 

undervisningen, eftersom individer lär sig på olika sätt. Rovai och Downey (2010) framhäver 

till exempel att:  

 

Students must take ultimate responsibility for their learning, but teachers must also accept 

responsibility for the effectiveness of the delivery of the curriculum to a diverse audience. Although 

students may have different learning style preferences, most students are able to learn from a 

variety of teaching styles. (s. 146) 
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Det har även visat sig fördelaktigt att använda flera typer av media. Enligt Avery et al. (2008) 

kan kurserna på så vis tillgodose varierade intressen och studenternas lärande främjas 

genom att de ges möjlighet att själva välja hur de vill ta sig an kursmaterialet. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Distansstudier har enligt Östlund (2008a) huvudsakligen analyserats utifrån sociokulturella 

perspektiv, vilka utgår från att lärande är en social aktivitet. Så är fallet även i föreliggande 

studie, varför en redogörelse för Säljös sociokulturella teori nu följer. 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är antagandet om att människor är såväl 

biologiska som sociala varelser. Biologiska i den mening att vi besitter en uppsättning 

mentala och fysiska resurser som är mer eller mindre givna av naturen, och sociala i den 

mening att vår fysiska och intellektuella utveckling möjliggörs av de olika slag av kulturellt 

betingade redskap och artefakter som vi använder oss av för att observera och bearbeta vår 

omvärld. Detta sker genom så kallad mediering, vilket innebär att vi hanterar omvärlden 

med hjälp av fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2014). 

Interaktion mellan människor ses som en grundläggande mekanism för mediering. 

Människor fungerar som medierande resurser för varandra när de interagerar och alla 

samtal mellan människor är uttryck för mediering (Säljö, 2014). Säljö (2013) menar att 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte “innehåller många olika typer av återkoppling 

och den ger möjligheter för deltagarna i samtalet att anpassa sig till varandra och samordna 

den gemensamma förståelsen” (s. 38). Detta kan relateras till det faktum att det många 

gånger är enklare att förstå olika principer och resonemang när medieringen sker muntligt, 

jämfört med att läsa en text som behandlar detsamma (Säljö, 2013).   

 

Redskap och artefakter 

Säljö (2013) menar att olika redskap, såväl fysiska som språkliga och intellektuella, är vad 

som medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Världen är alltså något 

som vi inte upplever direkt, utan vi ser och agerar i den så som den medieras för oss genom 

de redskap vi approprierat, det vill säga tillägnat oss. De medierande redskapen är symboler 

eller tecken som innebär att vi kan tolka omvärlden, ta ställning till den och handla i den på 

olika sätt. Med hjälp av de redskap som vi approprierat genom kulturella erfarenheter 

skapar vi mening och betydelse i vår omgivning (Säljö, 2013). 

Artefakter är fysiska eller psykiska kunskapsinnehållande och kunskapsorganiserande 

redskap  i vilka mänskliga kunskaper, insikter, konventioner och begrepp har byggts in, 

vilket påverkar hur vi utvecklar vår verklighetsuppfattning. Ett exempel på en artefakt är 

datorn, som kan organisera och lagra en otrolig mängd kunskap (Kroksmark, 2011; Säljö, 

2014). 

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt ett sociokulturellt synsätt är kommunikationen och interaktionen mellan människor, 

samt den sociala kontexten och kulturen som vi lever i centrala komponenter för lärande och 
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utveckling, på såväl kollektiv som individuell nivå. Våra möjligheter att organisera oss 

kollektivt är en direkt konsekvens av den mänskliga kommunikativa förmågan. Det som kan 

vara svårt för en person att klara av på egen hand, kan en grupp ofta utföra med 

gemensamma ansträngningar (Säljö, 2014).  

För att förstå hur individer lär och utvecklas måste vi relatera deras kunskaper och 

färdigheter till omgivningen och till de resurser och utmaningar som finns där (Säljö, 2013). 

Säljö (2014) framhåller att människors fysiska handlingar och hur vi tänker och 

kommunicerar alltid är kontextuellt situerat. Med det menas att våra handlingar är delar av 

sociala praktiker och därför beroende av hur vi uppfattar en given situation. Sammanhanget 

kan ses som det som väver samman en social praktik eller verksamhet och gör den till en 

identifierbar helhet. Därmed anses det ur ett sociokulturellt perspektiv inte finnas först en 

kontext och sedan en handling, utan handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter 

(Kroksmark, 2011; Säljö, 2014). 

Lärande och kunskap förstås alltså som situerat och handlar om hur individer tillgodogör 

sig kunskaper och färdigheter. Lärandet sker i samspelet mellan individ och kollektiv, 

genom deltagande i aktiviteter snarare än genom undervisning. Det är av denna anledning 

meningslöst att försöka förklara lärande genom att hänvisa till individuella egenskaper. Vad 

som krävs är istället analyser av hur människor agerar i olika aktiviteter och hur de skapar 

mening av det de erfar inom ramen för dessa. Det vi lär oss är hur vi kan använda olika 

medierande redskap för att uppnå specifika syften och det går därmed inte att separera 

färdigheter från användningen av redskap, utan de är tätt sammanlänkade (Säljö, 2013). 

Genom appropriering av nya sätt att resonera och användning av nya fysiska redskap 

utvecklas individer och lär sig nya sätt att handla i sociala praktiker (Säljö, 2013). 

Användning av verktyg och redskap betonas därmed som en viktig del av lärprocessen 

(Säljö, 2014). Detta är inte minst relevant med hänsyn till den nya informationstekniken, som 

har påverkat dagens syn på undervisning och lärande. Lärande handlar inte längre enbart 

om att ta del av information, utan även i stor utsträckning om att lära sig behärska ny teknik 

i olika former, för att kunna ta del av informationen. Tekniken för kommunikation blir alltså 

i sig föremål för lärande (Säljö, 2014). 

 

Sammanfattning 

Vikten av att utbilda sig framhävs allt mer på dagens kunskapsintensiva arbetsmarknad. 

Eftersom det möjliggör en utveckling av arbetsmarknaden och ökar konkurrenskraften på 

den globala marknaden, framhävs vidareutbildning som en fördel för hela landet (Fejes et 

al., 2009). Antalet individer som väljer att studera någon form av eftergymnasial utbildning 

har därmed ökat kraftigt de senaste årtiondena (SCB, 2013). Samtidigt har även andelen 

distansstudenter ökat, då nästan var tredje universitetsstudent idag väljer att studera på 

distans. Nästan hälften (45 procent) av alla studenter som påbörjar en distansutbildning 

väljer dock att inte slutföra den (SCB, 2012b).  

Eftersom en högutbildad befolkning tenderar att bidra till positiva effekter i samhället 

(Fejes et al., 2009) kan det faktum att så många väljer att avsluta sina studier i förtid förstås 
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som ett samhällsproblem. Det är därför viktigt att mer förståelse skapas för hur 

distansstudenter upplever sina universitetsstudier, och framför allt vad de upplever som 

stödjande och hindrande för lärandet. Detta för att utbildningsanordnare ska kunna utforma 

utbildningarna på ett sätt som främjar lärande och tillfredsställelse hos studenterna. Då en 

stor del av tidigare forskning på området är av kvantitativ art kan denna studie bidra med en 

kvalitativ utgångspunkt, vilket kan ge ökad förståelse för upplevelser av distansstudier 

utifrån den enskilda studentens eget perspektiv. 

Resultat från tidigare forskning på området tyder på att kommunikation och interaktion 

med såväl lärare som andra kursdeltagare är av stor vikt för att främja lärande. Som tidigare 

nämnts är det sociokulturella perspektivet utgångspunkten för en stor del av tidigare 

forskning om distansstudier (Östlund, 2008a), vilket är fallet även i föreliggande studie, där 

Säljös sociokulturella teori är en av utgångspunkterna för resultatanalysen. I denna studie 

definieras även begreppet lärande i enlighet med den sociokulturella teorin. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur universitetsstudenter som studerar på distans 

upplever att olika faktorer inom ramen för utbildningen fungerar stödjande respektive 

hindrande för deras lärande. 
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Metod  

Ansats 

I denna studie har inspiration hämtats från såväl fenomenologin som hermeneutiken. Inom 

den fenomenologiska kunskapsansatsen är en grundtanke att människan i sin förnimmelse 

av föremål kompletterar denna upplevelse på olika sätt och gör sin egen tolkning av vilket 

föremål det rör sig om. När vi betraktar till exempel ett bord är det vissa ledtrådar, såsom 

färg och form, som berättar för oss att föremålet är just ett bord och detta ger upphov till 

specifika förväntningar på föremålets funktion. På så sätt kompletterar och tolkar vi våra 

upplevelser och läser ut mer av dessa än det faktiskt observerbara. Genom sådana 

tolkningsprocesser bildar vi oss enligt fenomenologin en förståelse av världen runtomkring 

oss (Hartman, 2004). 

I denna studie har intresset legat på strukturen och essensen i erfarenheten hos en viss 

grupp människor, det vill säga distansstudenter, och på att eftersträva förståelse för 

individernas upplevelser från deras egna perspektiv. Detta utgör karaktäristiska drag för en 

fenomenologisk ansats, där det centrala är undersökningspersonernas upplevelser och den 

tolkning de gör av ett visst fenomen, eftersom detta är avgörande för hur de handlar och 

uppfattar omgivningen (Hartman, 2004). Här får varken vetenskapliga teorier, sunda 

förnuftet eller åsikter överlag tas för givna (Bryman, 2011), varför inget av det som 

informanterna delgett har avfärdats som irrelevant. 

Den klassiska inriktningen inom empirisk fenomenologi håller sig nära den tradition som 

grundaren av den moderna fenomenologin, Edmund Husserl, stod för. För att kunna 

betrakta en kvalitativ forskningsmetod som fenomenologisk ska metoden enligt Husserl vara 

1) deskriptiv, 2) tillämpa fenomenologisk reduktion, och 3) syfta till att undersöka de 

utforskade fenomenens innersta väsen. Den deskriptiva karaktären innebär att den inte är 

tolkande i hermeneutisk betydelse. Eftersom den ska grundas på fenomenologisk reduktion 

ska även forskarens förförståelse bortses ifrån (Szklarski, 2004):  

 

Husserls paroll ’till sakerna själva’ är en uppmaning för fenomenologiska forskare att bortse från 

alla förutfattade meningar i sökandet efter meningsstrukturen i de utforskade fenomenen. 

Parentesering av alla, i förhållande till upplevelsen, externa referensramar leder till en öppenhet 

som möjliggör fenomenologisk reduktion och väsensskådande. (s. 279) 

 

Den fenomenologiska reduktionen innebär alltså att forskaren ska sätta sin egen förförståelse 

inom parentes när det gäller att förstå hur individer skapar mening i den värld de lever i 

(Bryman, 2011). Fenomenvärlden ska vara i centrum medan forskaren sätter den reella 

världen inom parentes (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I denna studie har vi dock valt att ta hänsyn till förförståelsen, varför den fenomenologiska 

reduktionen inte tillämpats. När det kommer till hanteringen av förförståelsen har 

inriktningen istället varit mer mot den hermeneutiskt orienterade fenomenologin, vilken 

förutsätter aktualisering av den tidigare kunskapen i analysprocessen (Szklarski, 2004). 
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Inom den hermeneutiska kunskapsansatsen är en grundtanke att personliga erfarenheter 

påverkar vårt sätt att förstå andra människor och att vi aldrig helt kan komma ifrån denna 

förförståelse. Vår förförståelse innebär att vi redan i utgångspunkten har en teori om hur 

världen ska struktureras och vilka företeelser som finns (Hartman, 2004). I denna studie 

innebär det att vi har en uppfattning om hur det är att studera på distans och slutresultatet 

blir därmed en kombination av vår egen förförståelse och den förståelse som 

undersökningspersonerna har.  

 

Urval 

Urvalet av informanter gjordes genom ett ändamålsenligt urval, vilket är den vanligaste 

urvalsstrategin inom kvalitativ forskning. Det beskrivs som en lämplig urvalsmetod då 

forskare är intresserade av att finna individer som kan förse dem med den information de 

söker och de inte har för avsikt att fastställa generaliserbara samband (Bryman, 2011; 

Hartman, 2004).  

 

Man är inte intresserad av att belägga samband mellan några variabler genom att undersöka en 

stor mängd individer, utan att finna individer som kan ge den information man är ute efter. Man 

söker en bestämd kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen […]. 

(Hartman, 2004, s. 255)  

 

För denna studie består urvalsdomänen av tio individer som alla studerar någon form av 

distansutbildning vid ett och samma svenska universitet. Samtliga informanter bor inom en 

15 mils radie från detta universitet. Urvalsproceduren inleddes med att ta kontakt med 

individer i vår närhet som enligt vår kännedom studerar på distans mot det valda 

universitetet. När de tackat ja till att delta i studien ombads de att föreslå ytterligare 

individer som kunde bidra med relevant information med hänsyn till studiens syfte. Även 

dessa förmedlade kontakt till ytterligare individer. Detta urvalsförfarande stämmer överens 

med vad Bryman (2011) och Hartman (2004) benämner som ett snöbollsurval, vilket alltså är 

en form av ändamålsenligt bekvämlighetsurval. 

En av informanterna studerar datavetenskap, tre informanter studerar till beteendevetare, 

tre informanter läser förskollärarprogrammet, en informant studerar till fritidspedagog och 

två informanter läser påbyggnadskurser för lärare. Med hänsyn till konfidentialitetskravet 

kommer vilken av informanterna som studerar respektive utbildning inte att anges. Av 

samma anledning anges heller inte deras könstillhörighet, eftersom bara en av informanterna 

är av manligt kön. Vidare har fördelning av ålder inte tagits hänsyn till i denna studie. Detta 

är en faktor som möjligtvis kan påverka resultatet, vilket vi är medvetna om, men på grund 

av det begränsade urvalet har denna studie avgränsats till att inte titta närmare på detta. 

Med så få informanter hade det troligtvis heller inte varit möjligt att påvisa några mönster 

utifrån denna faktor.  

Nedan följer en presentation av samtliga informanter, vilka har tilldelats varsitt nummer 

för att läsaren ska kunna skilja dem åt:  
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Informant 1: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart fem terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har tidigare studerat en termin på distans. 

Informant 2: Har studerat nuvarande utbildning i snart sju terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har tidigare påbörjat en distansutbildning 

men valde att inte slutföra den.  

Informant 3: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart en termin, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har tidigare studerat två år på distans. 

Informant 4: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart en termin, med en 

studieomfattning på 25 procent. Informanten har tidigare studerat på distans vid två 

tillfällen. 

Informant 5: Har studerat nuvarande distansutbildning snart tre terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har tidigare studerat två terminer på distans. 

Informant 6: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart två terminer, med en 

studieomfattning på 75 procent. Informanten har sedan tidigare en termins erfarenhet av 

distansutbildning. 

Informant 7: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart sex terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har ingen tidigare erfarenhet av att studera på 

distans. 

Informant 8: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart sex terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har ingen tidigare erfarenhet av att studera på 

distans. 

Informant 9: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart fyra terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har ingen tidigare erfarenhet av att studera på 

distans. 

Informant 10: Har studerat nuvarande distansutbildning i snart sju terminer, med en 

studieomfattning på 100 procent. Informanten har ingen tidigare erfarenhet av att studera på 

distans. 

 

Empiriinsamlingsmetod 

Med hänsyn till syftet i denna studie har empiri samlats in med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Detta ansågs vara en lämplig metod när målet var att få ta del 

av universitetsstudenters erfarenheter och tankar kring fenomenet distansstudier. I 

kvalitativa intervjuer ligger nämligen fokus på intervjupersonernas upplevelser och en 

karaktäristisk egenskap hos metoden är dess flexibilitet (Bryman, 2011). Genom att använda 

denna empiriinsamlingsmetod kunde informanterna därmed ges utrymme att formulera 

sina svar utifrån vad de själva ansåg vara relevant. 

Semistrukturerade intervjuer har en viss grad av standardisering, vilket tar sig uttryck i att 

forskaren utgår från en intervjuguide med specifika teman som ska beröras. Graden av 

strukturering är dock relativt låg (Bryman, 2011), vilket ansågs vara fördelaktigt för denna 

studie, då det gav informanterna möjlighet att svara fritt på frågorna och formulera sina svar 
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så som de själva önskade. Det möjliggjorde även att kunna ställa följdfrågor utifrån hur 

informanterna i fråga svarade. 

För att uppnå ett så utförligt och tillförlitligt resultat som möjligt uppmuntrades 

informanterna att förtydliga och utveckla sina svar så gott de kunde. Enligt Dalen (2007) bör 

intervjuaren vara bekräftande och visa intresse för det den intervjuade berättar för att denna 

ska vilja dela med sig av sina upplevelser.  

 

Det handlar om att vara bekräftande gentemot den person som intervjuas, både hur man frågar 

och hur man lyssnar. För att få en person att vilja berätta om sig själv och speciellt om ’känsliga’ 

saker måste vederbörande uppleva att det som berättas verkligen är intressant för intervjuaren. 

(Dalen, 2007, s. 39)  

 

Med hänsyn till detta tilläts informanterna ta den tid de behövde för att tänka efter och 

besvara varje fråga och först när de var helt färdiga med sitt svar ställdes nästa fråga. Då det 

uppstod längre episoder av tystnad hjälptes informanterna att komma vidare genom att 

följdfrågor ställdes. Detta för att försäkra att deras svar uppfattats på det sätt som de avsett, 

eftersom det ansågs vara av vikt att visa informanterna att vi lyssnade och var intresserade 

av deras utsagor. 

 

Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). En intervjuguide är ett 

empiri-/datainsamlingsinstrument som består av olika teman och frågor som ska täcka 

studiens viktigaste områden (Bryman, 2011; Dalen, 2007). Samtliga teman och frågor som tas 

upp i intervjuguiden formulerades så att de i största möjliga mån skulle ha relevans för 

studiens problemställningar och de inspirerades av vad som framkommit under 

forskningsgenomgången. 

Intervjuguiden delades upp i olika områden och inledde med lättsamma frågor, vilket 

enligt Dalen (2007) är en fördel då det hjälper intervjupersonerna att slappna av inför de mer 

ingående frågorna. Därmed ställdes inledningsvis bakgrundsfrågor gällande exempelvis 

utbildningsområde, sysselsättning samt familjesituation. Sådan generell 

bakgrundsinformation är enligt Bryman (2011) även viktig för att kunna sätta in 

informanternas svar i ett sammanhang.  

Frågorna berörde sedan alltmer studiens centrala teman. Till exempel tillfrågades 

informanterna vilken kontakt de haft med lärare och kursdeltagare och hur de upplevde den 

kontakten. Vidare ställdes frågor om deras erfarenhet av grupparbeten i distansutbildningen 

och hur de upplevde detta studiesätt. Detta för att ta reda på hur de själva värderar sociala 

kontakter och samarbeten inom ramen för distansutbildningen och huruvida de upplever att 

dessa har någon form av positiv eller negativ inverkan på deras lärande. Frågor gällande 

tekniska kommunikationsmedel ställdes för att undersöka huruvida informanterna 

upplevde att användningen av dessa fungerade stödjande respektive hindrande för deras 

lärande. Intervjuerna avslutades med en fråga av mer generell karaktär, vilket 
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rekommenderas av Dalen (2007). Här fick intervjupersonerna möjlighet att själva tillägga 

sådant som inte tidigare berörts, men som de ansåg kunde vara relevant för vår studie. 

Intervjufrågorna formulerades noggrant för att säkerställa att de var otvetydiga och öppna 

för att ge utrymme även för oväntade och otraditionella uppfattningar. Detta i enlighet med 

Dalen (2007), som även betonar att frågorna inte får vara ledande. I tillägg till detta 

understryker Bell (2006) att det är viktigt att frågorna är värderingsfria och att de inte 

grundas på outtalade förutsättningar, vilket fanns i åtanke då intervjuguiden formulerades. 

För att kontrollera att frågorna var tillförlitliga och kunde generera relevanta svar med 

hänsyn till studiens syfte, testades intervjuguiden på två personer i vår omgivning som 

stämmer överens med urvalet. Materialet från dessa två pilotstudier återfinns ej i resultatet. 

 

Genomförande 

Beslutet att genomföra intervjuer togs efter att syftet med studien stod klart. För att komma 

åt önskad information togs beslutet att universitetsstudenter som för tillfället genomför 

distansstudier av något slag skulle utgöra lämpliga informanter. Som ett första steg till att få 

tag på informanter kontaktades och tillfrågades fyra personer i vår närhet som för tillfället 

studerar på distans om att delta i undersökningen. Från dessa informanter inkom sedan tips 

om personer i deras närhet som även de uppfyllde det ställda urvalskravet. 

Tio av de individer som rekommenderats kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka 

sig att medverka i undersökningen. Syftet med studien och varför just de blev tillfrågade 

förklarades kortfattat. Två av individerna som urvalspersonerna förmedlade kontakt till 

visade sig inte passa in i urvalsdomänen, då de studerade vid andra universitet än vad 

studien var avgränsad till. Vidare avböjde två individer att medverka. Sammanlagt gav tio 

individer sitt samtycke att medverka i studien. Missiv (se bilaga 1) skickades sedan ut via e-

post, eller tilldelades informanterna vid intervjutillfället. I detta fick informanterna ta del av 

information om ungefärlig intervjutid, etiska ställningstaganden, och om undersökningens 

övergripande syfte.  

Utgångspunkten var att genomföra intervjuerna tillsammans, där den ena skulle ställa 

frågor och fokusera på informanten medan den andra skulle föra anteckningar och vid 

behov flika in med följdfrågor. Detta för att minska riskerna för missuppfattningar eller att 

någon fråga glöms bort. På grund av att informanterna var utspridda på ett relativt stort 

geografiskt område, samt att fyra av informanterna önskade intervjuas via telefon, valdes 

dock i slutändan att genomföra intervjuerna var för sig. Fyra intervjuer företogs därför via 

telefon och resterande intervjuer ägde rum hemma hos respektive informant, vid en 

tidpunkt som de ansåg passande. Vid intervjutillfället informerades informanterna om att 

diktafon för ljudinspelning avsågs användas. Alla informanter utom en gav sitt medgivande 

till detta, vilket resulterade i att vi fick anteckna mer under den intervjun och efter avslutad 

intervju fick informanten läsa igenom anteckningarna och godkänna dessa. Övriga intervjuer 

spelades in med diktafon och kompletterades med stödanteckningar för att minimera 

riskerna för eventuellt databortfall, om det skulle uppstå problem med 

inspelningsutrustningen.  
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Under empiriinsamlingen transkriberades hela intervjuerna ordagrant. Dalen (2007) 

framhäver att det för bästa möjliga återgivning är en fördel att transkribera sina genomförda 

intervjuer direkt efter genomförandet, varför transkriberingarna i denna studie gjordes 

mellan varje intervju. “Det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen, eftersom denna 

process ger honom eller henne en unik chans att lära känna sina data” (Dalen, 2007, s. 66), 

och därför utfördes transkriberingen av intervjuerna av den som genomfört respektive 

intervju. Dalen (2007) argumenterar även för att utskrifterna av intervjuerna noggrant bör 

kontrolleras mot det inspelade materialet. I denna studie kontrollerades detta genom att 

inspelningarna lyssnades igenom efter färdigställd transkribering för att försäkra oss om att 

det stämde överens. Vi har båda även lyssnat på samtliga ljudinspelningar och läst samtliga 

transkriberingar för att säkerställa att ingenting missats eller missuppfattats under 

transkriberingen.  

Vid analysen av det insamlade materialet kontaktades en av våra informanter för att samla 

in ytterligare information för att kunna jämföra dennes svar på en fråga med det som 

delgivits av övriga informanter. Intervjumaterialet fick med andra ord kompletteras i 

efterhand, då den kompletterande informationen inhämtats. 

 

Analysmetod 

I resultatanalysen strävades efter att endast återge det våra informanter delgivit oss, utan att 

försöka förklara eller tolka bakomliggande faktorer. Det har alltså inte funnits för avsikt att 

tolka någon underliggande mening bakom informanternas utsagor, utan hänsyn har enbart 

tagits till vad de faktiskt har sagt under intervjuerna. Detta i enlighet med fenomenologins 

deskriptiva karaktär (Szklarski, 2004). 

Den insamlade empirin analyserades genom analytisk induktion. Enligt Hartman (2004) 

innebär detta att forskarna undviker att teoretisera under datainsamlingen utan väntar med 

det tills efter att all data samlats in. Analysprocessen inleds med kodning av materialet, 

genom reducering, organisering och indelning av detta i olika kategorier, för att sedan 

avslutas med tolkning av resultaten (Hartman, 2004).   

Vid genomgången av de transkriberade intervjuerna gjordes därmed en första 

systematisering av det insamlade materialet. Szklarski (2004) poängterar att forskaren redan 

under registrering brukar “notera att vissa utsagor har ett liknande meningsinnehåll. På 

detta sätt uppstår preliminära idéer om eventuella grupperingar i den fortsatta analysen” (s. 

283). I det första steget av analysen noterades därför alla utsagor som påminde om varandra 

och som på något sätt berörde de faktorer som distansstudenterna upplever vara stödjande 

respektive hindrande för lärandet. I denna fas av analysarbetet är det viktigt att undvika att 

värdera det som uttrycks av respektive informant (Szklarski, 2004), varför vi i detta steg 

eftersträvade att vara så värderingsfria som möjligt. 

I nästkommande steg i analysen gjordes en fortsatt systematisering av det empiriska 

materialet. Syftet var att komprimera materialet så mycket som möjligt utan att utelämna 

eller förvränga något i meningsinnehållet. För att reducera det insamlade materialet 

rubricerades liknande uttryck med hjälp av mer kortfattade begrepp. Här eliminerades de 



19 
 

delar som berörde närliggande fenomen och inte direkt handlade om distansstudenternas 

upplevelser av stödjande respektive hindrande faktorer för lärande i sig. Till exempel valdes 

utsagor om motiv till att påbörja distansstudier att bortses ifrån, då detta inte är föremålet för 

undersökningen. På så sätt kunde materialet komprimeras och göras mer överskådligt. 

Alla utsagor som uttryckte en relevant aspekt av den utforskade upplevelsen grupperades 

sedan i olika teman. Aspekter av det studerade fenomenet rubricerades alltså med mer 

exakta formuleringar än under de föregående stegen i analysprocessen. På så sätt kunde ett 

antal teman som konstituerade det utforskade fenomenet identifieras. 

I det sista steget gjordes generella beskrivningar av distansstudenternas upplevelser 

utifrån de uppställda kategorierna. Dessa har presenterats var för sig i resultatredovisningen 

och även kompletterats med illustrativa citat från intervjuerna. 

 

Etiskt ställningstagande 

Vid forskning som involverar studier av människor finns ett antal etiska riktlinjer som 

forskaren måste ta hänsyn till. Av denna anledning har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tillämpats. Det grundläggande 

individskyddskravet delas in i följande fyra huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å).   

Med hänsyn till informationskravet delgavs informanterna övergripande information om 

syftet med studien, deras roll i genomförandet av denna, samt deras rättigheter som 

deltagare. I enlighet med samtyckeskravet har informanternas samtycke att delta i studien 

inhämtats och de informerades både i missivbrevet och vid intervjutillfället att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

identifiering av enskilda informanter ska vara i det närmsta omöjlig och alla uppgifter om 

informanterna har därmed förvarats otillgängliga för obehöriga. Konfidentialiteten i denna 

studie innebär att ingen personlig information som skulle kunna användas för att identifiera 

informanterna har redovisats. De benämns av denna anledning inte vid namn, utan har 

istället tilldelats varsitt nummer. Vidare förvaras nedskrifter av informanternas riktiga namn 

åtskilda från och ej i nära anslutning till de transkriberade intervjuerna, i avsikt att minimera 

riskerna att någon obehörig får tillgång till dessa. Hänsyn till nyttjandekravet tas genom att 

det insamlade datamaterialet endast används för föreliggande studies syfte och inte, varken 

nu eller i framtiden, kommer att förmedlas till någon annan. 

 

Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta beskrivs i termer som hör hemma inom 

kvantitativ forskning. Även inom kvalitativ forskning bör dock frågor om validitet och 

reliabilitet behandlas, men med en annan terminologi än den som används i kvantitativ 

forskning (Dalen, 2007). Reliabilitet är särskilt svårt i kvalitativa studier, eftersom 

omständigheter och individer förändras, varför två exakt likadant utförda studier skulle 

kunna generera helt skilda resultat (Bryman, 2011; Dalen, 2007). Någonting som dock kan 

höja reliabiliteten i en kvalitativ studie är att ge detaljerade beskrivningar av studiens 
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genomförande och forskarens roll i detta. Dessa beskrivningar bör innehålla information om 

rådande förhållanden för forskaren, informanterna samt intervjusituationen. Vidare ska 

studiens analytiska metoder för bearbetning av empiriskt material redogöras för (Dalen, 

2007). I föreliggande studies metodavsnitt har därför utförliga beskrivningar gjorts av hur 

den genomförts, vår roll i detta genomförande, samt vilken analysmetod som använts. 

Vidare beskriver Bryman (2011) intern reliabilitet, vilket inom kvalitativ forskning kan 

sägas syfta till huruvida medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur det 

insamlade datamaterialet ska tolkas. I denna studie har båda författarna varit delaktiga i och 

kommit fram till samtliga tolkningar genom gemensamma diskussioner. 

Validitet handlar om huruvida datainsamlingsinstrumentet mäter det som forskaren har 

för avsikt att mäta, det vill säga om den data eller empiri som samlats in är relevant för 

studien (Hartman, 2004). I kvalitativ forskning innebär validitet att forskaren bör redogöra 

för sin relation till det studerade fenomenet, så att läsaren ska förstå vad som kan ha 

påverkat tolkningsprocessen. På så sätt kan forskaren bemöta kritik gällande subjektivitet 

(Dalen, 2007). Detta har i denna studie gjorts genom en redogörelse för vilken förförståelse 

som finns och som eventuellt kan ha påverkat tolkningen av resultaten.  

Det handlar även om att göra ett relevant urval och val av metod. Vidare bör intervjuerna 

spelas in för att skapa ett bra analysunderlag. Validiteten i empirin kan stärkas genom att bra 

frågor ställs som möjliggör fylliga och innehållsrika svar från informanterna. Vidare är 

provintervjuer fördelaktiga för att kunna bedöma och korrigera innehållet i intervjuguiden, 

samt testa den tekniska utrustningen. Detta för att försäkra sig om att inspelningarna håller 

god kvalitet och inte kan misstolkas (Dalen, 2007). I denna studie testades av dessa 

anledningar intervjuguiden och inspelningsutrustningen på två individer som 

överensstämmer med urvalet innan insamlingen av empiri påbörjades. Detta även för att 

testa om intervjufrågorna genererade relevanta svar för studiens syfte. Nio av tio intervjuer 

spelades sedan in med diktafon, för att möjliggöra ett tydligt och relevant analysunderlag. 

Deskriptiv validitet innebär en redogörelse för hur materialet samlats in och anpassats för 

tolkning och analys (Dalen, 2007), vilket finns beskrivet i metodavsnittet i denna studie. 

Vidare handlar teoretisk validitet om i vilken utsträckning använda begrepp, mönster och 

modeller ger en teoretisk förståelse för de undersökta fenomenen. För att uppnå denna form 

av validitet krävs att de samband som belyses kan dokumenteras i empirin samt i forskarens 

sammanställning och tolkning av denna (Dalen, 2007). I denna studie har detta gjorts genom 

att intervjuutsagor jämförts och uttalanden som stämmer överens har samlats ihop till 

kluster under analysarbetet. 

 

Metoddiskussion 

Ansats 

Vi valde att endast inspireras av kunskapsansatserna, och inte följa dem fullt ut. Detta för att 

vi ville kombinera fenomenologins deskriptiva karaktär med att ändå kunna relatera till den 

förförståelse vi har. Vi ansåg nämligen att det skulle bli alltför problematiskt att bortse från 
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vår förförståelse med tanke på att vi själva är universitetsstudenter som studerar på distans. 

Vi känner helt enkelt till fenomenet och situationen alltför väl för att helt kunna bortse från 

förförståelsen. Därmed valde vi att inte tillämpa fenomenologisk reduktion och därför har 

denna studie till viss del även inspirerats av hermeneutiken. När det kommer till 

hanteringen av förförståelsen har vi med andra ord riktat in oss mer mot den hermeneutiskt 

orienterade fenomenologin, vilken förutsätter aktualisering av den tidigare kunskapen i 

analysprocessen (Szklarski, 2004). 

 

Urval 

Vi valde att göra ett snöbollsurval eftersom vi var intresserade av att finna individer som 

kunde förse oss med den information vi sökte. Vi är medvetna om att denna form av 

urvalsstrategi medför en del nackdelar. Till exempel kan beslutet att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval medföra en risk för att urvalet inte blir representativt för en hel 

population, varför det inte går att generalisera resultaten utifrån ett sådant urval. Ett 

snöbollsurval kan även resultera i att informanterna förmedlar kontakt till andra som 

liknar dem själva och att urvalet därmed blir mycket homogent. Vi var medvetna om 

detta då vi gjorde vårt urval, men ansåg trots allt att ett bekvämlighetsurval var lämpligt 

för denna studie då vi inte haft för avsikt att fastställa några generaliserbara samband. 

Det var även en lämplig urvalsstrategi med hänsyn till de begränsade tidsramar vi haft 

att förhålla oss till. Detta med stöd av Hartman (2004) som menar att bekvämlighetsurval 

är användbart då forskare måste förhålla sig till begränsade resurser av såväl ekonomisk 

som tidsmässig art.  

En nackdel som vi dock upptäckte med att göra ett snöbollsurval var att vi inte kunde 

skriva ut särskilt ingående information om informanterna, eftersom vi då skulle riskera 

att någon av informanterna skulle kunna identifiera någon av de övriga. Då urvalet 

bestod av nio kvinnor och en man var det även uteslutet att presentera informanterna 

med könsbestämmande namn. Detta eftersom det skulle möjliggöra identifiering av den 

manliga informanten, vilket vore ett brott mot konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Av denna anledning har även utbildningsområde uteslutits ur presentationerna. 

 

Empiriinsamlingsmetod  

Trots att vi försökte hålla oss så neutrala och sakliga som möjligt medförde valet av 

semistrukturerade intervjuer en risk att informanterna kunde bli påverkade av oss som 

intervjuare. Vi ville visa informanterna att vi lyssnade och var intresserade, varför vi 

upplevde vissa svårigheter i att uppmuntra dem att utveckla sina svar utan att riskera att 

leda in dem alltför mycket på ett visst område. Vi upplevde dock många fördelar med att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer, då det är en flexibel metod för insamling av 

empiri som tillåter informanterna att fördjupa och utveckla sina svar. Tack vare möjligheten 

att ställa följdfrågor när vi fann det nödvändigt, fick vi tillgång till ett fylligt analysmaterial.  

Vi genomförde ett antal telefonintervjuer, där vi av naturliga skäl var tvungna att vara 

ensamma med informanten. För att förutsättningarna för intervjuerna skulle bli så likvärdiga 

som möjligt valde vi därför att genomföra även de intervjuer vi gjorde på plats med 
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informanterna ensamma. Med tanke på att vi båda är ovana intervjuare hade det möjligtvis 

varit en fördel om vi genomfört intervjuerna tillsammans, där den ena hade kunnat fokusera 

helt på informanten medan den andra fört anteckningar och kunnat flika in med följdfrågor 

vid behov. Detta hade även minskat riskerna för eventuella missuppfattningar. Att vi trots 

allt genomförde intervjuerna enskilt är dock ingenting vi anser äventyra tillförlitligheten i 

denna studie, då vi var för sig gått igenom samtliga transkriberingar och säkerställt att vi 

inte missuppfattat våra informanter och att alla frågor ställts såsom de avsetts. Vidare menar 

Bryman (2011) att det är mycket sällan det i samhällsvetenskapliga undersökningar 

förekommer fler än en intervjuare per intervjutillfälle, mycket beroende på den kostnad det 

innebär att ha två eller flera forskare som intervjuar varje informant. Eftersom informanterna 

i denna studie var  utspridda på ett relativt stort geografiskt område, fanns det därmed även 

logistiska fördelar med att utföra intervjuerna enskilt. 

Att vi genomförde fyra intervjuer per telefon är heller inget vi ser som särskilt 

problematiskt för studien. Detta med stöd av Bryman (2011, s. 432) som påpekar att “det 

finns vissa belägg för att skillnaderna är ringa mellan de responser man får per telefon och 

vid en direkt intervju”. Vi upplevde inte att det förekom några märkbara skillnader mellan 

de responser vi fick av informanterna som intervjuades över telefon mot de som intervjuades 

ansikte mot ansikte. En nackdel med telefonintervjuerna var dock att det naturligtvis inte 

gick att se hur dessa informanter genom kroppsspråk, minspel och gester reagerade på olika 

frågor. Dock var vi, med hänsyn till att vi inspirerats av en fenomenologisk ansats, enbart 

intresserade av de faktiska utsagorna och inte att tolka bakomliggande faktorer som 

eventuellt visade sig implicit. Därmed behövde hänsyn inte tas till exempelvis kroppsspråk. 

Bryman (2011) menar även att telefonintervjuer emellanåt kan vara att föredra då det ibland 

kan “vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor på telefon då intervjuare och svarare 

inte är fysiskt närvarande för varandra” (s. 433).  

Alla intervjuer utom en spelades in med diktafon, vilket vi, med stöd av Bell (2006), anser 

reducera risken för eventuella missuppfattningar avsevärt, eftersom vi på så sätt kunde rikta 

vår fulla uppmärksamhet mot informanterna. En nackdel med att använda sig av diktafon är 

emellertid att det kan finnas informanter som inte känner sig bekväma med att bli inspelade. 

Om så är fallet kan valet att använda inspelningsutrustning påverka resultatet negativt (Bell, 

2006). Fördelarna med att använda diktafon överväger dock, i vår mening, nackdelarna. 

Utöver att det tillät oss att rikta vår fulla uppmärksamhet mot informanterna och vad de 

hade att säga, kunde risken för feltolkningar på grund av otydliga anteckningar, precis som 

Bell (2006) påpekar, minskas och citat kunde enkelt säkerställas. 

De frågor och teman som växte fram i intervjuguiden inspirerades av den tidigare 

forskning vi tagit del av. Eventuellt hade faktorerna blivit andra om vi valt att enbart fråga 

vad informanterna upplever som stöd och hinder för lärandet, utan att gå vidare och ställa 

frågor om olika teman inom området. Dock ansåg vi det nödvändigt att gå in på dessa olika 

teman för att få tillgång till ett fylligare empiriskt material. Vi inser att om frågorna berört 

andra teman hade resultatet delvis kunnat se annorlunda ut och ytterligare faktorer som 

upplevs stödjande och hindrande för lärandet kunde ha framkommit. Vi var dock tvungna 
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att göra en avvägning för att begränsa undersökningen och inte ställa för specifika frågor, 

vilka kunde ha riskerat att bli ledande. 
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Resultat 
De utsagor informanterna delgav under intervjuerna som uttryckte en relevant aspekt av 

vad som upplevs som stödjande respektive hindrande för lärandet grupperades under 

analysprocessen i olika teman. Resultatet är därmed uppdelat i sex centrala teman, utifrån 

vad som berörts mest under intervjuerna, utifrån tidigare forskning samt utifrån vad som 

betonas ur ett sociokulturellt perspektiv. De olika teman som växte fram är: 

 

 Flexibilitet  

 Kommunikation och interaktion med studiekamrater 

 Kommunikation och interaktion med lärare 

 Tekniska kommunikationsmedel 

 Nätbaserad undervisning 

 Struktur 

 

Under varje tema kommer stödjande respektive hindrande aspekter att belysas.  

 

Flexibilitet 

Informanterna gav uttryck för att en stor fördel med distansstudier är att det är en flexibel 

utbildningsform. Detta eftersom studenterna ges möjlighet att studera på de tider som passar 

dem och att studierna kan läggas upp efter egna behov. De som har familj eller arbetar 

upplever det som värdefullt att kunna anpassa studierna till deras egen vardagssituation och 

även de som varken har hemmavarande barn eller sysselsättning uppskattar möjligheten att 

studera hemifrån. Flexibiliteten i utbildningen uppfattas alltså vara en faktor som 

underlättar studierna. 

Det framkom dock även upplevelser av att utbildningen inte var så flexibel som de hade 

hoppats och förväntat sig innan påbörjade studier. 

 

Jag vill ju gärna kunna säga att jag kan planera dagen som jag vill, men det fungerar ju inte 

riktigt så i alla fall. Eh, det hade jag väl trott det skulle göra, men jag upplever verkligen inte att 

det… att det är den fördelen, för det är väldigt, väldigt styrt. (Informant 7) 

 

  Vidare uttrycktes även en upplevelse av att det trots stora fördelar med den flexibla 

utbildningsformen ibland kan vara svårt att vara så pass disciplinerad som den här flexibla 

utbildningsformen kräver. 

 

Alltså det är ju att man måste ju ha disciplin…och alltså ibland har man ju inte disciplinen…och 

då hamnar man ju efter. (Informant 2) 
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Kommunikation och interaktion med studiekamrater 
Sju av informanterna delgav att de har kontakt med andra kursdeltagare dagligen eller flera 

gånger i veckan, och övriga tre att de har kontakt med andra kursdeltagare en gång i veckan 

eller mer sällan. Vikten av kontinuerlig och tät kontakt med andra kursdeltagare betonades 

och det gavs starkt uttryck för att kontakten med studiekamraterna upplevs utgöra ett 

viktigt stöd och/eller hjälp i studierna. 

 

Jag tror att… för mig har det betytt mycket med klass… alltså med kurskompisarna. Att man, ja 

men man får stöd och man kan tydliggöra för varann och…man kan uppmuntra varann och man 

kan känna att man får gnälla av sig, för alla är i samma situation. […] Men i det stora hela så 

tycker jag att…det är jätteviktigt, när man studerar på distans, alltså för mig i alla fall, att ha bra 

relation i alla fall med några kurskamrater som man kan diskutera och känna att man får stöd och 

att man ger stöd och så. (Informant 7) 

 

Ett fåtal uttryck gavs dock även för upplevelser av att kommunikationen och interaktionen 

med andra kursdeltagare inte upplevs som särskilt viktigt för studierna och att kontakt 

endast tagits med andra kursdeltagare då det ingått i kursplanen. Detta förklarades till 

exempel med att ”det var ju inte av egenintresse utan det handlade ju mer om att man [...] 

behövde nåt inom kursen eller skulle diskutera nånting” (Informant 6). 

I övrigt står det dock klart att kommunikationen och interaktionen med studiekamrater 

upplevs vara av vikt för att underlätta och stödja studierna. Det gavs uttryck för att det 

faktum att inte träffa andra kursdeltagare särskilt ofta upplevs påverka studierna negativt. 

Detta på grund av att det emellanåt känns ensamt och att det kan vara svårt att få kontakt 

med studiekamrater vid behov. Det upplevs bland informanterna även vara en nackdel att 

inte kunna prata och diskutera lika ofta som de tror att de hade gjort om de gått en reguljär 

utbildning, vilket exempelvis kan bidra till att olika examinationsuppgifter missförstås. 

 

Ja, man är ju väldigt ensam. Det är… det är ju inte alltid ens studiekamrater… har samma 

problem som en annan, till exempel, och det är inte alltid man kanske får tag på dem, eller… 

Man sitter ju i sitt eget hem och funderar, så att… det kan vara ensamt. Och ibland så kan man 

missförstå uppgifterna och… ja, det kan vara tufft. (Informant 8) 

 

Vidare framhölls betydelsen av att lära i samverkan med andra för att lösa såväl individuella 

uppgifter som gruppuppgifter. Det betonades att sådant som kan vara svårt att klara av på 

egen hand kan underlättas genom att diskutera problemet med andra och gemensamt 

komma fram till en lösning. 

 

Ja, men det den ena…inte har förstått... Eller det kan ju vara att man har, inte riktigt förstått en 

uppgift och då kan man [...] prata sig fram och det behöver inte betyda att…någon annan har 

svaret, utan det är att man tillsammans kan komma fram till ett…ett bra svar. (Informant 4) 
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Dock gavs det uttryck för att även om interaktionen och samverkanslärandet generellt 

upplevs vara något fördelaktigt, så kan den emellanåt även upplevas utgöra ett hinder. Till 

exempel framkom att diskuterande av examinationsuppgifter emellanåt kan skapa en 

osäkerhet, om studiekamraterna har många olika uppfattningar om hur uppgiften i fråga ska 

lösas.   

När vi pratade om grupparbeten framhävdes övervägande uttryck för positiva 

upplevelser, men det framkom även vissa upplevda nackdelar med denna form av lärande. 

Till exempel berättades det om grupparbeten då inte alla i gruppen bidragit lika mycket, 

vilket resulterat i att ett fåtal varit tvungna att göra det mesta arbetet. Det framkom även 

upplevelser av att grupparbeten med hela studiegruppen inte är särskilt givande för 

lärandet, men att om det istället är ”[…] ett arbete där man ska vara två, så ger det mig mer” 

(Informant 10). Vidare kan det upplevas som stressande i att behöva lita på att andra gör sin 

beskärda del. Andra nackdelar som påtalades var att det kan vara svårt att samordna då inte 

alla har tid samtidigt och att grupparbeten begränsar möjligheten att lägga upp studierna 

som de själva vill. 

 

Men så kan jag ibland tycka att... eh... att det är...ja, att det kan vara jobbigt just att man måste 

sätta tid... liksom... att man inte själv kan lägga upp det som man vill, utan det blir... Ja, man 

måste anpassa sig efter andra och det är ju inte alltid det passar för alla och så där. Kanske man... 

ja, men alla har ju olika tider, en del vill plugga på kvällen, en del pluggar bättre på morgonen, och 

så ska man försöka få ihop det... (Informant 9) 

 

Kommunikation och interaktion med lärare 

Kommunikationen och interaktionen med läraren framhävdes vara av stor betydelse för 

studierna. Lärarnas respons påtalades exempelvis som viktig för att den enskilda studenten 

ska känna att någon finns där och bryr sig. Det gavs även uttryck för att den respons lärarna 

ger är viktig för att kunna komma vidare och inte fastna på grund av osäkerhet över 

uppgiftsformuleringar. Informant 3 delgav till exempel att ”det har ju varit ganska 

hjälpsamt, för när jag har kontaktat dem så har det ju varit för att jag har behövt information 

eller hjälp för att komma vidare, så att det har ju [...] hjälpt till och fört studierna framåt”. En 

annan informant uttryckte sig på följande sätt: 

 

Är svaren väldigt konkreta och man får ett bra bemötande så gör det ju att det känns mycket bättre 

och ofta kan jag uppleva att man… eller att jag blir mer, ja men peppad att fortsätta den där 

uppgiften som jag kanske i början inte förstod eller så. (Informant 7) 

 

Att en god kommunikation med lärarna fungerar som ett viktigt stöd för lärandet 

tydliggjordes även då informanterna diskuterade hur de upplevde att brister i kontakten 

med lärarna komplicerade deras studier. Det gavs uttryck för att inte ha tillfredsställande 

tillgång till den hjälp och det stöd som behövs i studierna. 
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Alltså kanske om man hade haft lite mer kontakt med lärarna…hade nog förbättrat en del. Jag är ju 

ganska bra på det här med att plugga själv och inte…höra av mig, men ibland så kanske det hade, 

det hade kunnat vara lite bättre om man hade haft dom lite närmare till hands på något vis…så 

hade det kanske blivit lite bättre arbeten. (Informant 2) 

 

Vidare framkom upplevelser av att det kan ta lång tid att få svar på frågor om hur uppgifter 

ska lösas, vilket resulterar i att dyrbar studietid går förlorad. 

 

Ja, jag tror att man får mera stöd om man går på skola och är på plats. För då har du ju en lärare 

du kan fråga hela tiden. Om det är nånting du missuppfattat. Ibland så [...] har vi ju inte fått svar 

på flera dagar, i vissa kurser vi har gått. Så att då sitter man där och inte vet. (Informant 8) 

 

Tekniska kommunikationsmedel 

Samtliga informanter använder sig av en så kallad lärplattform i utbildningen, där de 

exempelvis skickar in uppgifter, kommunicerar med lärare och kurskamrater samt finner 

information om kursen. Samtliga informanter uppgav att de även använder sig av andra 

tekniska kommunikationsmedel än lärplattformen, såsom sociala medier, videokonferenser, 

e-post och telefon. Dessa medierande redskap upplevs på olika sätt underlätta studierna och 

det betonades att tekniken är en förutsättning för att kunna kommunicera med andra 

kursdeltagare och lärare. De upplevs även utgöra ett stöd i studierna på grund av att de 

uppfattas bidra till flexibiliteten i utbildningen. 

 

Ja jag tycker det är ju ett stort stöd när man ska samarbeta med andra, absolut [...]. Istället för att 

behöva ringa till exempel eller sådär, så tycker jag att det är jättebra att man bara kan gå in på 

datorn och fixa när man själv har tid, att det inte behöver vara… Man behöver inte göra det 

samtidigt, utan… Jag kan göra det mitt i natten om det är då det passar mig bäst, medans mina 

kamrater kan göra det när det passar dem då, så att jag tycker det är, ja verkligen underlättar. 

(Informant 1) 

 

Det framkom även upplevelser av att kommunikation med hjälp av nätbaserade 

kommunikationsmedel ofta kan vara mer effektiv och konkret än kommunikation via 

exempelvis telefon eller fysiska träffar. 

 

Ett studiegruppsarbete via nätet kan vara effektivare än en fysisk träff, eftersom min erfarenhet är 

att man då använder tiden bättre, man fokuserar på uppgiften, arbetar mer strukturerat och det 

blir mindre ‘omkringprat’. (Informant 5) 

 

De tekniska kommunikationsmedlen har alltså på många sätt upplevts som ett stöd i 

studierna, men det finns också tillfällen då de upplevts utgöra ett hinder eller komplicerat 

studiesituationen. Till exempel framkom att det förekommit komplikationer i form av 

tekniskt strul under utbildningen. Det har handlat om sådant som strömavbrott, 

inloggningsproblem och teknikproblem vid videokonferenser. Dessa tekniska problem 
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påtalades i vissa fall upplevas som ett direkt hinder för lärandet. Det kan exempelvis utgöra 

en stressfaktor att behöva förlita sig på tekniken, som inte alltid fungerar som den ska. Det 

upplevs även som hindrande för lärandet när tekniken inte fungerar eftersom det försvårar 

inlämning av uppgifter och inte går att ta kontakt med lärare och andra kursdeltagare.  

Det gavs även uttryck för att tekniska kommunikationsmedel kan upplevas som en 

komplicerande faktor på grund av den enskilda studentens ovana vid dessa. Exempelvis kan 

videokonferenser kännas obekväma och konstiga för studenterna innan de vant sig vid detta 

kommunikationsmedel. En av informanterna delgav att övriga deltagare stänger av sina 

mikrofoner när någon har ordet och denne upplevde att “man får ingen respons och 

ingenting, förrän man har pratat klart…det tycker jag, det kändes väldigt konstigt de första 

gångerna…” (Informant 4). En annan upplevelse som framkom var att det i början tog tid 

från studierna att lära sig hur kommunikationsmedlen fungerade. 

 

Från början kände jag att åh, vad jobbigt att man ska behöva lära sig det här också. Det är inte 

bara... det är inte bara att läsa böcker och så där, det är inte bara studier, utan man ska även lära 

sig det här, och ja det var ju... Jag tyckte det var jättejobbigt. Och svårt att hitta i lärplattformen, 

innan man förstod hur det fungerade. (Informant 9) 

 

Nätbaserad undervisning 

Nio av de tio informanterna uppger att deras distansutbildningar innehållit minst ett tillfälle 

av nätbaserad undervisning, såsom exempelvis föreläsningar eller videokonferensdialoger. 

Den nätbaserade undervisningen upplevs som ett positivt inslag i utbildningen, och som 

något som underlättar studierna. Exempelvis påtalades den stora fördelen i att kunna logga 

in och ta del av inspelade föreläsningar på de tider som passar den enskilde studenten bäst, 

eftersom det gör det möjligt att lägga upp studierna efter eget tycke och inte vara låst vid 

specifika tider. Vidare gavs uttryck för att det upplevs fördelaktigt med inspelade 

föreläsningar, eftersom det då finns möjlighet att lyssna på dem flera gånger, stanna upp och 

anteckna och spola tillbaka vid behov. 

 

  Jag tycker det är jättebra...jag hade gärna sett mer av det, i våran utbildning, för jag, ja, nej jag 

tycker det funkar jättebra att man kan…man kan gå tillbaka, man  kan lyssna på det om och om 

igen, man kan pausa om man behöver…liksom anteckna någonting, eller, ja jag tycker det funkar 

jättebra...tycker jag verkligen är…ja…stort stöd. (Informant 1)  

 

Det gavs även uttryck för att nätbaserade föreläsningar upplevs utgöra ett stöd för lärandet 

på grund av att det är lättare att lära sig om informationen ges muntligt och inte enbart i 

skrift. 

 

Utan de här föreläsningarna så har man förstått litteraturen sämre, många gånger, eftersom det är 

många svåra litteraturböcker, helst de som har varit på engelska har ju varit lite svåra 

ibland….och förstå alla metoder, och… då har det varit bra med lite förtydligande så förstår man 

bättre sen när man läser. (Informant 8) 
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Det gavs dock inte enbart uttryck för upplevda fördelar med datormedierad undervisning, 

utan även aspekter av detta som upplevs hindrande. Det teknikstrul som förekommer under 

utbildningen ger även konsekvenser för upplevelserna av nätbaserad undervisning. Till 

exempel att en del föreläsningar inte har fungerande ljud, problem med inloggning till 

föreläsningar eller annat som gör att den nätbaserade undervisningen inte fungerar optimalt. 

Endast ett fåtal uttryck gavs för att undervisningen kan upplevas hindrande för lärandet 

även då tekniken fungerar som den ska. Till exempel kan det upplevas hindrande för 

lärandet att inte kunna ställa frågor till läraren när undervisningen sker genom inspelade 

föreläsningar. Vidare uttrycktes en upplevelse av att lära sig bättre vid kommunikation 

ansikte mot ansikte, vilket ju är något som inte är möjligt över exempelvis lärplattformen. 

Det framkom även att det kan upplevas svårt att ta till sig information via tekniska 

kommunikationsmedel, och att det behövs “lite mer liv” i undervisningen. 

 

Struktur 
Ytterligare en faktor som påverkat informanternas upplevelser av att studera på distans är 

strukturen i kurserna, både vad gäller lärplattformen och studieupplägget i utbildningen. En 

god struktur på lärplattformen kan upplevas underlätta lärandet, då det minskar risken att 

missa viktig information samt att inlämnade uppgifter och tidigare information lagras och 

finns kvar att ta del av vid behov. 

 

Det är inte så att man skickar in till läraren och sen är det bara borta, att bara läraren får, utan det 

ligger ju kvar sen. Så då kan man ju gå in och titta på gamla arbeten, för att kanske se... Man ska 

skriva nåt och så kanske man vill se vad det var man skrev i ett tidigare arbete, och då kan man gå 

tillbaka och kolla där. Och då... Ja, nä det tycker jag är jättebra. (Informant 9) 

 

Vidare påtalades det som underlättande att det “…finns tillgång till, ofta, inlägg där de har 

lagt upp länkar och så vidare till relevant information, inspelade föreläsningar och extra 

studiematerial och sånt” (Informant 3). 

Det framkom även att en bristfällig struktur på lärplattformen kan upplevas försvåra 

studierna. Informanterna gav exempelvis uttryck för att det ibland kan upplevas svårt att 

navigera i lärplattformen och finna det de söker. 

 

Alltså för det första funkar det ju inte alltid så bra, och för det andra så tycker jag den är lite svår 

att hitta i och… sådär. […] Den hade kunnat vara bättre. […] Alltså det hade varit mycket lättare 

om man bara kunde maila in som vanligt. Jag är inte så teknisk. (Informant 6) 

 

När det kommer till struktur som inte är direkt relaterad till lärplattformen utan mer till 

kursens upplägg framhävdes spontant vikten av fysiska träffar i distansutbildningen. Det 

uttrycktes en upplevelse av att även om tekniken utgör ett stort stöd i distansstudierna så 

kan den aldrig helt ersätta fysiska möten. Det framkom till exempel en upplevelse av att ”när 
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man träffas fysiskt så pratar man mer avslappnat, man kan tolka kroppsspråk och tyda 

signaler som kanske inte kommer fram på samma sätt via teknik” (Informant 5). 

Att strukturen på såväl lärplattformen som i kursen har stor betydelse för upplevelserna av 

distansstudier tydliggörs särskilt av en av informanterna, som under perioder då denne 

upplevt att strukturen varit så pass bristfällig att det försvårat kontakten med lärarna 

övervägt att avbryta sina studier. Informanten beskriver även hur kurser inte varit 

tillgängliga på lärplattformen vid kursstart och att “mycket av funderingarna  som jag haft 

om jag ska fortsätta utbildningen eller inte har berott på… ja, att det har känts struligt, både 

med kurser, kommunikation och såna saker, att det kan finnas en… otydlighet egentligen” 

(Informant 7). 

 

Sammanfattning 

De teman som växte fram visade sig inte ha några exakta gränser, utan tenderade att till viss 

del överlappa varandra. Resultatet visar att det i många avseenden är samma faktorer som 

upplevs såväl stödjande som hindrande för lärandet inom ramen för distansstudierna, men 

att det är olika aspekter av dessa faktorer som utgör skillnaden. De faktorer som framkom 

var flexibilitet, kommunikation och interaktion med studiekamrater, kommunikation och 

interaktion med lärare, tekniska kommunikationsmedel, nätbaserad undervisning samt 

struktur.  

Som exempel upplevs flexibiliteten som ett stort stöd för lärandet, vilket underbyggs av 

upplevelsen att bristen på detsamma kan upplevas utgöra ett hinder. Bara ett fåtal av 

informanterna upplever att flexibiliteten emellanåt även kan utgöra ett hinder, eftersom det 

ställer krav på en hög disciplin.  

När det kommer till kommunikationen med studiekamrater upplever den stora 

majoriteten att den utgör ett viktigt stöd för lärandet. Även grupparbeten upplevs som 

stödjande, men inte i lika hög grad som den informella kontakten. Denna studieaktivitet kan 

nämligen i vissa fall upplevas utgöra ett hinder exempelvis på grund av 

samordningssvårigheter och att det har upplevts minska flexibiliteten i informanternas 

studieupplägg. Vidare upplevs en god kommunikation med lärarna som ett stöd, medan en 

bristfällig sådan upplevs som hindrande. 

Precis som med kommunikationen med lärarna upplevs de tekniska 

kommunikationsmedlen utgöra ett stöd för lärandet när de fungerar bra, men kan upplevas 

hindrande när tekniken krånglar. Även en god struktur på lärplattformen och i kursen i 

övrigt framhölls som stödjande för lärandet, medan det motsatta av vissa upplevs 

hindrande. Vidare upplevs nätbaserad undervisning av de flesta informanterna som ett stöd, 

eftersom det underlättar studierna. Dock uppges den av ett fåtal informanter upplevas delvis 

hindrande på grund av att kommunikationen inte motsvarar kommunikation ansikte mot 

ansikte. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur universitetsstudenter som studerar på distans 

upplever olika faktorer som hindrande respektive stödjande för sitt lärande. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med tio universitetsstudenter som samtliga deltar i 

någon form av distansstudier. Den teoretiska utgångspunkten i studien var den 

sociokulturella teorin, vilken betonar att lärande är en social aktivitet som sker i samspel 

mellan individer och kollektiv (Säljö, 2014).  

Det har under arbetsprocessen funnits en medvetenhet om att det inte är möjligt att dra 

några generella slutsatser utifrån denna studie, med hänsyn till det mycket begränsade 

urvalet. Detta har dock inte heller varit avsikten med studien, utan avsikten har endast varit 

att utforska våra tio informanters individuella upplevelser av stödjande respektive 

hindrande faktorer för lärandet i deras distansstudier. 

 

Flexibilitet, kommunikation och interaktion 

För att kunna främja vuxnas lärande, genom att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till 

utbildningsdeltagares olika behov, önskemål och förutsättningar, krävs enligt såväl From 

och Holmgren (2005) som Östlund (2008a) en hög grad av flexibilitet i vuxenutbildningen. 

Med stöd av denna tidigare forskning på området kan resultatet i denna studie – där 

samtliga informanter betonade flexibiliteten i utbildningsformen som en stor fördel med 

distansstudier – sägas indikera att distansstudier är en utbildningsform som främjar vuxnas 

lärande. Flexibiliteten kan dock även upplevas problematisk. Enligt Bååth (2001) ställer 

distansstudier höga krav på kursdeltagarnas förmåga att planera och organisera sina studier. 

Vad som framkom i denna studie är att kravet på självdisciplin ibland kan upplevas 

komplicera studierna. 

En faktor som visade sig betydelsefull för våra informanters lärande var kommunikationen 

och interaktionen med andra kursdeltagare. Kontinuerlig och tät kontakt med 

studiekamrater framhävdes som en viktig faktor och upplevs utgöra ett stöd för dem i 

studierna. Det kan jämföras med Holmberg (2013), som menar att personliga relationer är 

centrala för lärandet inom distansstudier. Eftersom han menar att känslor av samhörighet 

och empati höjer motivationen att lära, framhäver han relationerna som främjande för 

lärandet. Detta kan även förstås i enlighet med Säljö (2014), som menar att människor utgör 

medierande resurser för varandra och att interaktion mellan människor är en grundläggande 

mekanism för mediering. Att kommunikationen med andra kursdeltagare upplevs som ett 

stöd för lärandet tydliggörs ytterligare av att det bland informanterna uttrycktes en 

upplevelse av att begränsad kontakt med studiekamraterna påverkat deras lärande negativt.  

Vidare har tidigare forskning indikerat att samverkanslärande har positiva effekter på 

lärandet (Biasutti, 2011) och tillfredsställelsen i distansstudierna (So & Brush, 2008). 

Resultatet i denna studie tyder på att samverkanslärande är fördelaktigt när det gäller såväl 

individuella uppgifter som gruppuppgifter. Informanterna framhävde att sådant som är 

svårt att lösa på egen hand kan genomföras med hjälp av andra genom att diskutera 
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problemet och komma fram till en gemensam lösning. Detta stämmer väl överens med det 

sociokulturella perspektivet på lärande, där en utgångspunkt är att lärande är en kollektiv 

aktivitet och att en grupp med gemensamma ansträngningar kan utföra sådant som är svårt 

för en person att klara av på egen hand (Säljö, 2014).  

Det framkom dock bland informanterna att även om samverkanslärande generellt upplevs 

som något fördelaktigt så kan det emellanåt även upplevas som någonting hindrande. Till 

exempel upplevs det ibland skapa en osäkerhet inför hur en uppgift ska lösas om 

studiekamraterna har många olika uppfattningar om detta. Att det även kan upplevas som 

något hindrande blir extra tydligt då några informanter talade om grupparbeten och 

påtalade att dessa begränsar flexibiliteten eftersom de kräver samordning med andra 

gruppmedlemmar. Detta överensstämmer med Östlunds (2008a) forskningsresultat, som 

tyder på att studenter kan uppleva grupparbeten och liknande aktiviteter som en nackdel 

med studierna, eftersom de begränsar möjligheterna att lägga upp studierna efter eget 

önskemål.  Vidare framkom att individer bidrar i olika utsträckning till grupparbeten, vilket 

kunde upplevas som besvärande och stressande för de som deltar. Detta kan jämföras med 

Biasuttis (2011) studie, där den varierande graden av bidragande i grupparbeten framhävdes 

som ett problem med negativ effekt på motivationen och engagemanget hos de deltagande 

studenterna. 

Trots att det i denna studie gavs uttryck för liknande upplevelser som Östlund (2008a) och 

Biasutti (2011) beskriver, påtalade dock en övervägande majoritet att de upplever att 

fördelarna med grupparbeten är större än nackdelarna. Detta kan därmed tolkas som att 

denna aktivitet är en aspekt i distansutbildningen som främst fungerar stödjande för 

lärandet. Den slutsatsen gäller dock förstås enbart denna studies urval av distansstudenter. 

Ett flertal forskningsresultat tyder på att även kommunikationen mellan studenter och 

lärare är en faktor som påverkar lärandet. Cui et al., (2013), Paechter et al. (2010) och Rovai 

och Downey (2010) är några av de forskare som framhäver att det är viktigt med omedelbar 

tillgång till såväl socialt som akademiskt stöd från lärare för att klara av studierna. Även i 

denna studie framkom att kommunikationen och interaktionen med läraren upplevs vara 

betydelsefull för studierna. Det framkom att lärarens respons är viktig för att få en känsla av 

att någon finns där och bryr sig, samtidigt som den även upplevs viktig för att kunna 

komma vidare med uppgifter och inte förlora dyrbar studietid. Detta är något som påtalas av 

Holmberg (2013), som menar att korta handläggningstider och goda möjligheter att komma i 

kontakt med lärare vid behov är viktiga faktorer som främjar lärprocessen. Att inte ha 

tillfredsställande tillgång till stöd och hjälp i sina studier visade sig upplevas ha negativ 

inverkan på informanternas lärande, vilket ytterligare tyder på innebörden av god 

kommunikation med läraren som en stödjande aspekt för lärandet. 

Bååth (2001) påtalar att riskerna för deltagarbortfall är särskilt stora inom 

distansutbildning, vilket stöds av SCB (2012b) vars undersökning påvisar att andelen som 

slutför sina distansstudier endast är 55 procent. Bland informanterna i denna studie gavs 

dock bara ett fåtal uttryck för att någon gång under utbildningens gång ha funderat på att 

avbryta de nuvarande studierna i förtid, varav samtliga framhävde att de aldrig varit i 
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närheten av att verkligen göra det. Möjligtvis kan detta ha sin förklaring i att den för 

lärandet stödjande kommunikationen med såväl andra studenter som med lärare har gjort 

informanterna väl integrerade i det sammanhang som studierna ingår i, vilket enligt Bååth 

(2001) är en faktor som minskar riskerna för deltagarbortfall.  

 

Teknik och struktur 

Inom sociokulturell teori betonas användning av verktyg och redskap som en viktig del av 

lärprocessen. Idag handlar det exempelvis om att lära sig behärska olika former av ny teknik 

för att kunna ta del av information (Säljö, 2014). I föreliggande studie gavs det uttryck för att 

de tekniska kommunikationsmedlen tog tid att lära sig och upplevdes obekväma innan 

informanterna vant sig vid dessa och att de därmed komplicerade studierna. När de väl vant 

sig vid kommunikationsmedlen upplevdes de dock i högre utsträckning som stödjande än 

som hindrande. 

Det gavs uttryck för en upplevelse av nätbaserad undervisning som stödjande för lärandet, 

då det bidrog till flexibiliteten i utbildningen och exempelvis gjorde det möjligt att se 

föreläsningar vid upprepade tillfällen samt pausa och spola tillbaka dessa. Det framkom 

även att det upplevs vara lättare att lära sig när informationen även ges muntligt och inte 

enbart i skrift. Detta kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv där det betonas vara 

lättare att förstå olika principer och resonemang när medieringen sker muntligt, jämfört med 

att läsa en text som behandlar detsamma (Säljö, 2013). 

För att kommunikationen och interaktionen mellan distansstudenter och lärare ska fungera 

optimalt och främja lärande är det av avsevärd betydelse att tekniken och strukturen i 

kursmaterialet är planerad och organiserad på ett enkelt och tillfredsställande sätt (e.g. Cui et 

al., 2013; Paechter et al., 2010). Resultatet i denna studie överensstämmer i detta avseende 

med tidigare forskning, då det visar på att många erfarit tekniskt strul under utbildningen, 

vilket upplevts som ett hinder för några av informanterna. Andra påtalar hur viktig tekniken 

är för att utbildningen överhuvudtaget ska vara genomförbar och ser de tekniska 

kommunikationsmedlen som ett stort stöd i lärandet. Vidare framkom att en god struktur på 

lärplattformen utgör ett stöd i studierna då det minskar riskerna att missa viktig information 

och möjliggör tillgång till tidigare inlagd information. 

Enligt Burruss et al. (2009) och Östlund (2008a) utgör även klasstorlek en påverkansfaktor 

för studenters lärande i nätbaserade kurser och det har visat sig främjande för lärandet att 

dela in klasserna i mindre grupper. Det var dock ingen av informanterna i denna studie som 

påtalade en viss klass-/gruppstorlek som vare sig stödjande eller hindrande för lärandet. 

Utifrån detta kan dock inte någon slutsats dras att resultaten i denna studie inte är förenliga 

med resultaten i Burruss et al.’s (2009) och Östlunds (2008a) studier, utan snarare att de 

individer som deltar i just denna studie inte explicit nämnde detta som en påverkansfaktor. 

Informanterna kan med andra ord ha ansett detta vara en påverkande aspekt även om det 

inte framkom i just denna studie. 

Med stöd av resultaten som framkommer i SCB:s undersökning (2012b) som visar att 

antalet fysiska träffar har direkt påverkan på studietillfredsställelsen, kan informanternas 



34 
 

nöjdhet med pågående distansutbildning tolkas ha sin förklaring i att alla utom en går 

varvade utbildningar, där även fysiska träffar ges. En konsekvens av att ha fysiska träffar är 

nämligen att interaktionen med studiekamrater underlättas. Enligt Säljö (2013) möjliggör 

kommunikation ansikte mot ansikte en mer givande interaktion, jämfört med exempelvis 

skriftlig kommunikation. Detta framkom även i denna studie då några informanter uttalar 

sig om att de fysiska träffarna är väldigt viktiga och att de inte skulle vilja byta bort dem. 

Fysiska träffar upplevs exempelvis möjliggöra mer avslappnade diskussioner och tolkning 

av kroppsspråk och signaler som inte kommer fram via tekniska kommunikationsmedel.  

Det förefaller inte enbart vara interaktionen med andra kursdeltagare som underlättas vid 

fysiska träffar, utan även interaktionen med lärarna. I studien framgick både att 

möjligheterna att ställa frågor är bättre på plats och att det är lättare att ta till sig 

informationen vid en föreläsning på plats än föreläsningar på nätet. Fysiska träffar skulle 

därmed utifrån resultatet kunna tolkas vara stödjande för lärandet och reducera risken för 

avhopp. Naturligtvis är denna studie dock alltför begränsad för att det ska gå att dra några 

generella slutsatser utifrån resultatet. Eventuellt kan det faktum att samtliga informanter bor 

relativt nära universitetet (max 15 mil ifrån) ha påverkat resultatet, då studenter som bor 

långt ifrån universitetet möjligtvis inte delar våra informanters uppfattningar om fysiska 

träffar som ett positivt inslag i utbildningen.  

 

Avslutande reflektion 

Resultatet i denna studie indikerar att många faktorer som upplevs som stöd för lärandet 

även kan upplevas som hinder. Detta visar på komplexiteten i problemet; att det inte på ett 

enkelt sätt går att kategorisera olika faktorer som antingen stödjande eller hindrande. Det är 

istället olika aspekter av dessa faktorer, samt individernas egna preferenser som avgör hur 

de upplevs.  

Huvudparten av det som framkom i studien bekräftas av tidigare forskning på området. 

Studien kan dock möjligtvis bidra med en ökad förståelse utifrån informanternas egna 

perspektiv, eftersom den till skillnad från en stor del av tidigare forskning var av kvalitativ 

art. 

 

Framtida forskning 

Ett förslag på framtida forskning är att utföra en studie inom detta område, men att istället 

intervjua individer som avbrutit sina studier i förtid. Dessa skulle kunna bidra med 

information om vilka faktorer inom ramen för distansstudierna som fick dem att avbryta 

studierna och vad de ansåg saknades i utbildningen, om orsaken var brister inom ramen för 

distansutbildningen. 

Vidare vore det intressant att göra en jämförelse mellan upplevelserna av 

distansutbildning hos föräldrar respektive icke-föräldrar, för att undersöka huruvida deras 

upplevelser skiljer sig åt utifrån denna faktor. Även en jämförelse mellan kvinnor och män 

kunde vara av intresse. 
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Avslutningsvis skulle det även vara intressant att göra en komparativ studie där hälften av 

informanterna läser på heldistans och hälften går varvade utbildningar som innehåller 

fysiska träffar. Detta för att undersöka om deras upplevelser av distansstudier på något sätt 

skiljer sig åt.  
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Missiv  
Härnösand 2015-04-23 

 

Vi heter Ida Norman och Helen Undin och studerar det Beteendevetenskapliga programmet 

på Avdelningen för utbildningsvetenskap (UTV) vid Mittuniversitetet i Härnösand. Just nu skriver vi 

ett självständigt arbete inom pedagogik.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur universitetsstudenter som studerar på distans upplever att 

olika faktorer inom ramen för utbildningen fungerar stödjande respektive hindrande för deras lärande. 

Genomförandet av studien är en del av vår utbildning och har utformats i samråd med vår 

handledare. Vi hoppas nu att Du vill vara delaktig i arbetet med vårt självständiga arbete, genom att 

Du som deltar i universitetsstudier på distans ställer upp på en intervju angående detta. Du får besvara 

ett antal frågor gällande Dina distansstudier, vad Du upplever som stödjande och hindrande inom 

ramen för dessa, samt hur Du reflekterar kring detta. Intervjun består av 19 frågor och eventuella 

följdfrågor och beräknas ta cirka 30 minuter. Vi önskar att spela in vår intervju med Dig för att vara 

säkra på att vi inte missar något, och för att det inte ska ges utrymme till tolkningsfrihet eller möjlighet 

till missförstånd när vi sedan bearbetar den insamlade informationen från intervjun. Om Du inte 

önskar bli inspelad har du dock rätt att neka till detta. 

Allt deltagande i studien är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta samarbetet. Vi 

kommer då inte att använda oss av den information du delgivit oss. Informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att redovisa personlig information som kan 

leda till att Du kan identifieras bland de andra informanterna. Vi kommer till exempel inte att redovisa 

var Du studerar, Din könstillhörighet, Din ålder eller på vilken ort intervjun genomförs. Den 

information Du delger oss kommer att avpersonifieras och Ditt namn kommer inte att stå med i 

slutprodukten av vårt arbete. Vi kommer inte att använda intervjumaterialet för något annat syfte än 

denna studie och det kommer heller inte att förmedlas vidare till någon annan. 

Om Du har några frågor om undersökningen är Du välkommen att höra av Dig till oss. 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Ida Norman   Helen Undin   
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Intervjuguide 
 

Tidigare erfarenhet/Bakgrundsfrågor 

1. Utbildningsområde?  

 

2. Hur länge har du studerat på distans?  

 

3. Studieomfattning (helfart, halvfart)? 

 

4. Sysselsättningsgrad (vid sidan av studierna)? 

 

5. Familjesituation? 

 

6. Har du någon tidigare erfarenhet av att studera på distans? 

 

Allmänt 

7. Hur upplever du generellt att det fungerar att studera på distans? 

 

8. Vilka fördelar upplever du med att studera på distans? 

 Kan du med egna ord berätta vad har du upplever som underlättande/stödjande för 

dig i dina studier? (Berätta! Kan du utveckla? Ge exempel?) 

 

9. Vilka nackdelar upplever du med att studera på distans? 

 Kan du med egna ord berätta om eventuella komplikationer du upplever med att 

studera på distans? 

 Har någonting upplevts som hindrande för dig i dina studier? 

(Berätta! Kan du utveckla? Ge exempel!) 

 

10. Har du någon gång funderat på att avbryta dina studier? 

 Om ja: Varför? Vad fick dig att fortsätta? 

 

11. Är det något du saknar i din distansutbildning som hade kunnat underlätta/förbättra ditt 

lärande? 

 

Kommunikation och interaktion 

 

12. Har du tagit kontakt med lärare under utbildningen? 

 Hur gjorde du då? 

 Vad fick du för respons? 



1 
 

 Vad betydde den responsen för dina studier? 

 Har du tagit kontakt på detta sätt vid flera tillfällen? Om ja: Hur ofta? 

 

13. Har du tagit kontakt med andra kursdeltagare under utbildningen? 

 Hur gjorde du då? 

 Vad fick du för respons? 

 Vad betydde den responsen för dina studier? 

 Har du tagit kontakt på detta sätt vid flera tillfällen? Om ja: Hur ofta? 

 

14. Innehåller utbildningen grupparbeten? 

 Om ja: Hur upplever du dessa? 

 

15. Vilka tekniska kommunikationsmedel/hjälpmedel använder ni er av i utbildningen? 

(Videokonferenser, chatt, bloggar, wikis, e-post, delade dokument, etc.) 

 Hur använder ni er av dessa? I vilken utsträckning? 

 

16. Vilken vana hade du av dessa angivna tekniska kommunikationsmedel innan 

utbildningen? 

 

17. Hur har du upplevt kommunikationsmedlen? 

 Har du känt dig bekväm med dessa? 

 Upplever du att dessa på något sätt komplicerat dina studier? Varit ett hinder? 

 Upplever du att de underlättat dina studier? Fungerat som ett stöd? 

 Vilka fördelar kan du se med att använda dessa kommunikationsmedel? 

 Vilka nackdelar kan du se med att använda dessa kommunikationsmedel? 

(Berätta! Utveckla! Ge exempel!) 

 

18. Vilka typer av nätbaserad undervisning har utbildningen innehållit? (Live-föreläsningar, 

inspelade föreläsningar, videokonferenser etc.) 

 Hur upplever du dessa former av undervisning? (Stödjande/hindrande för lärandet?) 

 

Avslutande fråga 

19. Är det någonting mer du önskar tillägga som du tror kan vara relevant för vår studie? 

 


