
   

  

 

 

Att studera på distans 

En kvalitativ studie om studenters perspektiv på distansstudier 

 

 

 

Azar Staf & Ladan Sahebi 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 högskolepoäng  

Inom VAL 

Examinator: Martin Hugo 

Vårterminen 2019 

 



HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH   

KOMMUNIKATION (HLK)   

Högskolan i Jönköping  

Examensarbete  

Inom VAL 

Lärarutbildningen 

Vårterminen 2019 

 

Sammanfattning 

_____________________________________________________________________ 

Azar Staf & Ladan Sahebi 

 

Att studera på distans  

En kvalitativ studie om studenters perspektiv på distansstudier 

Antal sidor: 31 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka studenters upplevelse av distansstudier. Syftet 

ska besvaras genom följande frågeställningar: 

 

- Vilka möjligheter upplever studerande att distansstudier medför? 

- Vilka utmaningar upplever studerande att distansstudier medför? 

 

I denna studie har en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer använts 

som datainsamlingsmetod. Urvalet har gjorts efter ett bekvämlighetsurval. Tio individer 

som hade erfarenhet av distansstudier valdes ut att delta i studien. 

 

Studiens resultat visar att de mest förekommande fördelar med att studera på distans är 

att ha möjlighet till ett livslångt lärande och flexibilitet i tid och rum samt att kunna kom-

binera studier med arbetet och familjeliv. Det framkommer också att faktorer som från-

varo av social interaktion, tekniska svårigheter och individrelaterade förutsättningar, 

såsom motivation och självreglerings förmåga, är bland de utmaningar som nämns mest.  

 

 

Sökord: distansutbildning, distansstudier, flexibilitet, självreglering, e-lärande, livs-

långt lärande 

 

 
Postadress Gatuadress Telefon 
Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 Jönköping 
 

Gjuterigatan 5 036-10 10 00 



Innehåll 

 
1. Inledning .......................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ......................................................................................................................... 2 

2.1. Historik av distansstudier i Sverige ............................................................................ 2 

2.2. Vad innebär begreppet distansutbildning? .................................................................. 3 

2.3. Tidigare forskning ..................................................................................................... 4 

2.3.1. Möjligheter med distansstudier ........................................................................... 4 

2.3.2. Utmaningar ........................................................................................................ 6 

2.4. Teoretiskt ramverk ..................................................................................................... 9 

3. Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 11 

4. Metod ............................................................................................................................. 12 

4.1. Val av metod ........................................................................................................... 12 

4.2. Urval ....................................................................................................................... 12 

4.3. Genomförande ......................................................................................................... 13 

4.4. Bearbetning av data ................................................................................................. 13 

4.5. Etiska överväganden ................................................................................................ 14 

5. Resultat .......................................................................................................................... 15 

5.1. Möjligheter med distansstudier ................................................................................ 15 

5.1.1. Livslångt lärande.............................................................................................. 15 

5.1.2. Flexibilitet i tid och rum ................................................................................... 16 

5.1.3. Kombinera studier med arbetet och familjeliv .................................................. 16 

5.2. Utmaningar med distansstudier ................................................................................ 17 

5.2.1. Frånvaro av social interaktion .......................................................................... 17 

5.2.2. Tekniska svårigheter ........................................................................................ 19 

5.2.3. Individrelaterade förutsättningar ....................................................................... 20 

6. Diskussion ...................................................................................................................... 22 

6.1. Resultatdiskussion ................................................................................................... 22 

6.2. Metoddiskussion ...................................................................................................... 24 

6.3. Vidare forskning ...................................................................................................... 25 

7. Referenser...................................................................................................................... 26 

Bilaga 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

Distansutbildning är inget nytt fenomen i skolans värld, men formerna för studierna och 

även anledningarna till att man väljer studier på distans, har ändrats. Nuförtiden, med 

hjälp av kommunikationsteknik har formerna för distansutbildning ändrats från brevväx-

ling till datormedierad kommunikation. På grund av globalisering blir många vuxnas kun-

skapsbas mer och mer otillräcklig. Europeiska kommissionen påpekar att ”eftersom glo-

baliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar kommer varje en-

skild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna 

anpassa sig till en snabb föränderlig och tätt sammanlänkad värld” (Europeiska unionen, 

2011, s. 3). För att Sverige ska kunna hävda sig i det nya “kunskapssamhället” och hänga 

med i den globala marknaden måste den generella utbildningsnivån höjas bland vuxna 

medborgare. Dagens snabba tillväxt av kunskaper innebär att utbildning måste erbjudas 

medborgarna under hela livet. Det kräver ett brett utbud av utbildningar och ett studiestöd 

som gör det möjligt även för redan yrkesverksamma att ingå i ett livslångt lärande. Kon-

tinuerligt lärande är inte bara avgörande för marknad och ekonomi, det är också grund-

läggande på ett individuellt plan. Lärandet ger individen möjlighet att växa och utvecklas 

för att aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen samt inkluderas i samhällsgemenskapen 

(Fejes, et al., 2009). 

 

Distansutbildning har öppnat vägen för vuxna att komplettera sin utbildning och bli at-

traktiva på arbetsmarknaden. Många som väljer att studera på distans har redan en yrkes-

karriär bakom sig och kombinerar sina studier med familje- och yrkesliv. Utbildningsfor-

mens flexibilitet vad gäller rum och/eller tid gör det möjligt att studera då det passar dem 

bäst utifrån deras övriga vardagsliv (SCB, 2012; Huang & Hsiao, 2012). Detta stämmer i 

vårt fall. Vi är två lärarstudenter som jobbar som lärare sedan några år tillbaka. Vi valde 

att studera vidare för att bli legitimerade lärare. För att kunna kombinera både studier och 

arbete var studier på distans ett självklart val eller rättare sagt det enda möjliga valet. Att 

studera på distans har medfört många möjligheter för oss men det har även haft sina ut-

maningar. I denna studie ämnar vi undersöka hur studenter som har erfarenhet av distans-

studier upplever både de möjligheter och utmaningar som innebär distansstudier. Vår för-

hoppning är att denna studie skall bidra till en fördjupad debatt om distansutbildning som 

stöd i det livslånga lärandet. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en kort historik över distansutbildning i Sverige varefter be-

greppet distansutbildning beskrivs. Därefter behandlas tidigare forskning på område som 

består av utmaningar och möjligheter med distansstudier. I sista avsnittet belyses det te-

oretiska perspektiv denna studie utgår från. 

2.1.  Historik av distansstudier i Sverige  

Organiserad form av distansutbildning har funnits i mer än 120 år i Sverige. Den första 

distansutbildningen i Sverige, Hermods korrespondentinstitut, startades i Malmö av Hans 

Svensson Hermod år 1898. De första formerna för distansutbildning i Sverige gick ut på 

att de studerande mottog skriftliga lektioner, men utan hjälp eller någon form av kommu-

nikation med lärare. Det var dock redan i mitten av 1800-talet som mer lärarhandledda 

distansutbildningar skapades (Holmberg, 1998). Kring år 1920 hade Hermods korrespon-

dentinstitut växt starkt och institutet erbjöd 250 olika kurser för cirka 20 000 studenter. 

En av orsakerna till att Hermods korrespondentinstitut blev så efterfrågad i Sverige var 

tillgängligheten. En stor andel av landets invånare var bosatta på landet medan gymnasi-

erna endast fanns kring städerna. 1959 möjliggjorde Hermods korrespondentinstitut att 

elever kunde fullgöra studentexamen vid institutet eller komplettera sina tidigare studier 

för att nå sin examen. Via korrespondensstudier kunde många personer som av geogra-

fiska skäl inte hade möjlighet att ta sig till en skola tillgodoräkna sig utbildning (SOU, 

1998:84). Även många företag använde sig av Hermods för vidareutbildning av sin per-

sonal (Holmberg, 1998). I mitten av 1900-talet bildades andra institut som erbjöd distans-

studier, exempelvis år 1919 skapades Brevskolan och 1956 startades Statens skola för 

vuxna i Norrköping (a.a.). 

 

Enligt Berglund (2008) kan det fysiska avståndet fortfarande vara en av orsakerna till att 

studera på distans men idag uppstår distansutbildningens former även med hänsyn till 

andra grunder och förutsättningar i jämförelse med förra århundradet.  Berglund förklarar 

vidare att aspekter som samhällets förändringar och individers rättigheter har fått starkare 

betoning samt att samhällets behov av en professionell och flexibel arbetskraft har ökat. 

Det har lett till att livslångt lärande har tagit en framträdande plats i dagens samhälle. Det 

livslånga lärandet som en gång var en medborgerlig rättighet har blivit ett krav. 
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Samhällsförändringar har bland annat inneburit att informations- och kommunikations-

tekniken utvecklas i snabb takt och det har lett till nya möjligheter att undervisa oberoende 

av tid och rum utan att utestänga kommunikation och möten mellan lärare och elev (Mer-

riam et al., 2007). Berglund (a.a.) hävdar att distansundervisning kan användas som en 

viktig ingrediens för att implementera livslångt lärande i arbetslivet. 

2.2. Vad innebär begreppet distansutbildning? 

Enligt SOU (2017:44, s.36), ”distansundervisning ska definieras som interaktiv undervis-

ning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare kan 

vara åtskilda i både tid och rum”.  Keegan (1996) beskriver distansstudier utifrån fem 

attribut.  

 

1. Eleven och läraren är fysiskt åtskilda under huvudparten av studierna. 

2. En utbildningsorganisatör har ansvar för planering, förbättring av utbildningen 

samt stöd till elever. 

3. I all undervisning används olika former av medier såsom tryckt material, ljudme-

dier, datorer och nät.  

4. Någon form av tvåvägskommunikation möjliggörs så att eleven kan få möjlighet 

att kommunicera och diskutera med lärare och klasskamrater. 

5. En studiegrupp saknas under större delen av studietiden så att de studerande un-

dervisas individuellt och inte i grupp. 

 

Det finns ingen exakt definition av distansundervisning. Begreppet är till sin definition 

lika utsträckt som definitionen av undervisning själv. Idag använts många olika begrepp 

för distansutbildning till exempel webbaserat lärande, e-Learning, mobilt lärande och 

flexibelt lärande. Enligt många forskare såsom Corbeil, et al. (2015) och Moore (2013) 

skapar det en begreppsförvirring inom forskningen om distansundervisning. 

 

Tekniken ändras och utvecklas hela tiden och det ökar också möjligheten att bedriva di-

stansstudier på ett varierande sätt. Larsson (2004) poängterar att den nya informations- 

och kommunikationsteknologin underlättar variationen av distansutbildningen och det 

har lett till att trots geografiska eller tidsmässiga avstånd har distansstudenter möjlighet 

att skapa en nätbaserad gemenskap, en möjlighet som sällan eller aldrig fanns i det tidi-

gare distansutbildningssystemet. 
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Distansstudier brukar ha en flytande skala mellan heldistans och halvdistans. I heldistans-

utbildningar finns två olika modeller, asynkrona och synkrona modeller. I asynkrona mo-

deller är all undervisning förinspelad och är tillgänglig på nätet vilket ger studenterna 

möjlighet att ta del av undervisningen oberoende av tid och rum. Den här modellen har 

begränsade möjligheter till att ha interaktiva samspel och kommunikation med lärare och 

andra studenter. Vid synkrona modeller genomförs undervisningen digitalt på fasta tider 

till exempel genom live-sända föreläsningar där student och lärare kan interagera i realtid 

(Bates, 2005). Fördelen med Synkrona web-seminarier är att elever och lärare kan se och 

höra varandra och diskutera och interagera angående olika uppgifter. Synkrona web-se-

minarier kan spelas in och är tillgängliga i den nätbaserade lärplattformen så studenter 

kan få möjlighet att vid senare tillfälle använda dem igen (Amhag, 2013). Vid halvdistans 

är övervägande delen av utbildningen digital men det har också olika flexibla upplägg där 

distansutbildning kopplas samman med skolförlagd undervisning och då ingår obligato-

riska träffar på campus. Distansutbildningar kan vara program eller enstaka kurser på 

högskola/universitet samt på gymnasial nivå. Studietakten kan variera mellan helfart eller 

annan fart än helfart. Distansutbildningar ger studenter möjlighet att planera sin studietid 

och strukturera enligt deras egna önskemål och behov. Däremot måste alla elever följa en 

fast tidsram vid majoriteten av distansutbildningar. Den här tidsramen inkluderar tider för 

inlämning av uppgifter och tentamen.  

2.3. Tidigare forskning 

Nedan behandlas tidigare forskning med fokus på möjligheter och utmaningar med di-

stansstudier. Det innefattar både internationella och svenska studier om distansstudier. 

2.3.1. Möjligheter med distansstudier 

Samhällets ökade behov av en professionell och flexibel arbetskraft och betoningen på 

livslångt lärande är förenlig med ett behov av mer flexibla studier, både ur elevers och 

organisationers perspektiv (McSherry, 2006). Enligt några forskare såsom Östlund 

(2008), Jaldemark (2009), Fejes et al. (2009) och Ossiannilsson och Creelman (2012) kan 

distansundervisningen vara ett mycket viktigt verktyg för implementeringen av livslångt 

lärande i samhället. De menar att distansstudier är ett sätt för skolor och universitet att 

skapa tillfälle för en ny målgrupp av studenter i samhället. Flexibla och varierade former 

av studier för alla grupper i samhälle kan vara en avgörande källa till ekonomisk tillväxt 

och produktivitet i den kunskapsbaserade ekonomin.  
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Östlund (2008) och Kim et al. (2005) nämner att distansutbildning ger frihet i tid och rum 

och poängterar att de flesta av studenterna söker distansutbildning för att de är i behov av 

ett flexibelt upplägg som är anpassat till det övriga vardagslivet. Enligt Ragusa och 

Crampton (2017) har inte alla ekonomiska förutsättningar att vara borta från jobbet i nå-

gon större utsträckning på grund av studier. Om studenten måste åka till en annan plats 

för sin utbildning kan kostnader för resor och logi vara ett hinder att välja att studera i 

vuxen ålder. Genom att välja distansstudier kan vuxna studera på heltid och kombinera 

studierna med arbete och familjeliv. 

 

Sherman och Beaty (2007) belyser också att studera på distans möjliggör att utbildning 

blir tillgänglig för vem som helst och det skapar större flexibilitet. De förklarar vidare att 

vid distansstudier kan studenten styra sitt lärande mer än vid traditionell utbildning och 

denne kan studera självständigt, i sin egen takt och på en lämplig plats och tidpunkt. Ben-

der (2003) poängterar att genom distansstudier får de studerande konstant tillgång till 

kursmaterialet samt kan bestämma att studera när de är som piggast och att det i sin tur 

ger dem en högre grad av kontroll över sina studier. 

 

Bates (2005) samt Ragusa och Crampton (2017) anser också att anledningen till att stu-

denter bestämmer sig för distansstudier är att de kanske är bosatta för långt bort från något 

utbildningscenter som kan erbjuda den utbildningen som den studerande vill läsa. I di-

stansutbildningar finns det ett stort utbud av ämnen, vid ett stort antal institutioner. Den 

studerande får möjlighet att välja den typ av undervisning och inlärning som passar 

hans/hennes liv och inlärningsstil bäst (Hara & Kling, 2003). Andra fördelar med distans-

utbildningar är, enligt Dafgård (2001) att de studerande i distansutbildningar inte endast 

lär sig materialet i kursen utan de utvecklar även sina kunskaper och färdigheter om tek-

nologin som använts vid distansutbildningen. Hen förklarar vidare att distansstudier krä-

ver att den studerande behöver ta ett större ansvar för sina studier jämfört med traditionell 

utbildning och det leder till att denne tränar sig i att ta ansvar och utvecklar sina förmågor 

i att bli mer självständig (Dafgård, 2001).  

 

Nu sker större delen av distansutbildning i en virtuell inlärningsmiljö och det hjälper de 

studerande att få samma information som studenter i traditionell inlärningsmiljö. Skillna-

den är att lärare i den virtuella miljön kan erbjuda studenter ett mångsidigt studiematerial 

med ljud, bild och animation (Chen & Williams, 2009). Enligt Dahlkwist (2012) lär sig 
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människan på många olika sätt och den virtuella inlärningsmiljön skapar möjligheter för 

studenten att välja den inlärningsmetod som passar bäst.  

2.3.2. Utmaningar  

Enligt universitetskanslersämbetets rapport (2017) presterar studenterna överlag sämre 

på distanskurser i jämförelse med kurser som erbjuds på campus både vad gäller fri-

stående kurser och programkurser. Många forskare har diskuterat förutsättningar som 

krävs för att klara distansstudier och lyfter fram olika utmaningar i samband med distans-

studier. De mest förekommande utmaningarna är frånvaro av social interaktion, tekniska 

svårigheter och individrelaterade förutsättningar. 

 

Frånvaro av social interaktion 

Distansstudier har traditionellt betytt ett individuellt lärande som associerats med ensam-

het och isolering av den orsaken att studierna i regel sker i den egna hemmiljön långt 

borta från den sociala gemenskap som traditionell klassrumsundervisning kan ge (Hill et 

al., 2009; Rovai & Downey, 2010). Brist på känslor av tillhörighet i en studiegrupp samt 

frånvaro av social interaktion leder till en minskning av tillfredställelsen av lärandet (Bo-

ling et al., 2012; Muilenburg & Berge, 2005). Det överensstämmer med det sociokultu-

rella perspektivet som hävdar att social interaktion är grunden för människors menings-

skapande och att kunskap ses som något som skapas inom individen, men i kommunikat-

ion med andra. Enlig Säljö (2010) underlättas individens lärande genom att individen får 

stöd av det sociala sammanhang som hen befinner sig i, men också av mer kunniga och 

erfarna deltagare. Det betyder att samverkan med andra är en avgörande faktor för att 

utveckla en djupare förståelse och ett kritiskt tänkande.                            

 

Avsaknaden av social kontakt i distansstudier ställer högre krav på hur väl kursen är 

strukturerad och att lärarna och studenterna har en god framförhållning. Holmberg (2013) 

skriver att tydliga och detaljerade kursbeskrivningar och även beskrivningar av utbild-

ningsprogram hjälper blivande studenter att skapa sig rätt uppfattning om utbildningen 

och ha rimliga förväntningar. Boling et al., (2012) och Hara och Kling (2003) lyfter fram 

att en av orsakerna till frustration bland distansstudenter kan vara kursinnehåll och lära-

rens sätt att kommunicera med de studerande. Studenter kan uppleva exempelvis frustrat-

ion för att de inte får direkt återkoppling av läraren och även lärarens handledning på 

lärplattformen eller via e-mejl kan upplevas vara otydliga.  Hara och Kling (2003) menar 
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även att eftersom den främsta kommunikationskanalen i distansutbildningen är via den 

virtuella miljön kan distansstudenter ibland uppleva att de bombardera med för mycket 

information och e-mejl. Detta skapar stress och resulterar i att studenterna inte vill läsa 

sina e-mejl längre. Tillgång till för mycket information på lärplattformen kan leda till att 

de studerande känner sig förvirrade. Det är inte lätt för dem att avgöra vilken information 

som är viktig eller mindre viktig. 

 

Kelly et al. (2007) och Paechter et al. (2010) framhåller att tydligt formulerade uppgifter 

och bedömningskrav samt förbestämda tidsramar när uppgifter skall vara klara, tydliga 

kursmål, och tillgängliga lärare som ger snabb och konstruktiv feedback har stor bety-

delse för att distansstudenter ska kunna slutföra sina utbildningar. I en vanlig lärmiljö har 

varje studerande möjlighet att ställa frågor och läraren kan svara på frågor i realtid då 

även andra studenter får tillfälle att samspela och interagera med frågor och följdfrågor. 

Det leder till en form av kollaborativt lärande men inom distansutbildning saknas denna 

kontakt på samma nivå (Mayes & de Freitas, 2013). För att underlätta interaktivt lärande 

i distansstudier krävs därför att kursens uppgifter läggs upp på så sätt att eleven motiveras 

till interaktion. Läraren måste vara närvarande för att presentera målet för samarbetet samt 

hjälpa studenterna att utveckla sina kommunikativa förmågor (Desai et al., 2008; Garri-

son & Akyol, 2013). 

 

Tekniska svårigheter  

Datatekniken har öppnat nya sätt att tillägna sig kunskaper. Vid distansstudier har IT en 

omfattande roll. Genom digitala lärplattformar möjliggörs kommunikation med lärare och 

andra studenter men dessa har också sina utmaningar (Avery et al., 2008). Beetham 

(2013) lyfter fram att för många studerande är distansutbildning en ny upplevelse och 

deras otillräckliga datorkunskap, ovana med lärmiljön samt tekniska problem kan vara 

tidskrävande och det är en källa till ökad känsla av vilsenhet och frustration. I distansstu-

dier är det virtuella klassrummet den enda möjliga vägen till kommunikation. När tekni-

ken inte fungerar minskar kommunikationsmöjligheterna och det resulterar i att det vir-

tuella lärandet hindras, i vissa fall kan detta leda till att studenten ger upp och inte fullföl-

jer sina studier (Beetham, 2013; Moore et al., 2011). Song et al. (2004) nämner i sina 

studier att tekniska problem som gäller uppkoppling till Internet samt problem med tele-

bild är något som har upplevts i stor utsträckning i distansstudier. Cui et al. (2013) och 

https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/science/article/pii/S109675161100090X#bb0025
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Paechter et al. (2010) belyser också vikten av den tekniska infrastrukturen såsom datanät, 

servertillgänglighet och webbplattformar inom distansstudier. De poängterar att struk-

turen på webbplatsen är en avgörande faktor i webbaserade studier. Strukturen för en 

webbplats bör vara enkel och tydligt och de olika delarna bör sammanbindas med 

varandra på ett klart och logiskt sätt. Bender (2003) och Lindblom et al. (2011) betonar 

att studenten ska kunna koncentrera sig på innehållet i lärplattformen så krävs det att 

teknologin blir ”osynlig”. När den studerande kan klara av mediet får då denne utrymme 

att fokusera på lärandet istället för att koncentrera sig på hur tekniken ska fungera. 

 

Enligt Lindblom et al. (2011) är det viktigt att, när man utformar datorbaserade virtuella 

inlärningsmiljöer, får interaktivitet ett högt fokus. Han anser att om man lyckas skapa en 

effektiv interaktiv inlärningsmiljö kommer det leda till en ökad motivation och bättre in-

lärningsresultat bland de studerande. För att kunna implementera interaktivitet på ett kor-

rekt sätt i en virtuell inlärningsmiljö behöver utvecklaren ha bred kunskap om mjukvaran 

samt ha insikt i undervisningens principer. 

 

Individrelaterade förutsättningar  

Studier visar att individrelaterade förutsättningar såsom studiemotivation och möjlighet 

och förmåga att organisera studietiden på ett effektivt sätt är de grundpelarna som behövs 

för att lyckas med studier (Muilenburg & Berge, 2005; Shea & Bidjerano, 2009; Song 

et.al., 2004). Det är viktigt att distansstudenter har en målsättning med studierna som i 

sin tur kan leda till någon form av motivation. Motivation skapas genom att man ser en 

fördel med en viss handling och att man upplever en känsla av meningsfullhet. Denna typ 

av motivation kallas för inre motivation och styrs av individens nyfikenhet, intresse och 

känslan av meningsfullhet. Det är inte alltid som individen styrs av inre motivation. Det 

är ibland yttre faktorer såsom belöning som skapar motivation och det kallas yttre moti-

vation. Skillnaden mellan inre och yttre motivation är i själva verket endast en teoretisk 

uppdelning på grund av att motivation är ett väldigt komplext fenomen som rör sig mellan 

inre och yttre motivation (Wery & Thomson, 2013). Kombination av både inre och yttre 

motivation är ofrånkomlig för att åstadkomma en välgrundad motivation som kan leda 

till framgång i studierna (Mehrzad, 2012). När det gäller distansstudier är motivation ännu 

viktigare eftersom studenten oftast studerar ensam och inte tillhör en grupp med samma 

mål. Tappad motivation kan därför leda till en större andel avhopp i distansstudierna (Im-

sen, 2006). 
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Enligt Knowles och Kerkman (2007) kan studenters ålder vara en avgörande faktor för 

att slutföra studierna. De framhåller att åldern har betydelse för motivationen och påstår 

att ungdomar i sena tonåren är mer motiverade av yttre faktorer jämfört med äldre stu-

derande. Drouin och Vartanian (2010) refererar också till att åldern kan ha visst inflytande 

för hur viktig gemenskapskänslan är. En känsla av gemenskap med undervisningsgruppen 

är nödvändigare för yngre studerande än vuxenstuderande. Vuxenstuderande klarar och 

uppskattar ofta att planera och genomföra distanskurser efter sitt individuella schema. 

 

En annan individuell faktor som påverkar de studerandes studieframgång är självregle-

ring. Studenter som kan organisera och planera sina studier samt följa de egna tidspla-

nerna klarar ofta studierna i högre utsträckning än de som har svårigheter i självreglering 

(Holder, 2007). Enligt Shea och Bidjerano (2008) behöver eleverna i distansstudier kom-

pensera avsaknad av effektiv interaktion genom bättre självreglering för att aktivera andra 

sätt att lära. Järvelä (2015) anser att distansstudier kräver ett aktivt deltagande och större 

ansvar från de studerande i deras lärande process. Det ökade ansvaret har varit ansträng-

ande för studerande med större behov av handledning (Krogh & Andersen, 2013). 

2.4. Teoretiskt ramverk 

Denna studie utgår från den sociokulturella teorin som handlar om att människan lär sig 

genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med sin omvärld (Säljö, 2010). 

Säljö (a.a.) beskriver att miljö och relationer till andra är betydelsefulla för personens 

utveckling av tankeförmåga, språk och den mentala delen. Sociokulturellt perspektiv de-

finierar att ”hur den enskilde i samspel med andra tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser, men också hur den kollektiva kunskapen återskapas och behärskas av 

den enskilde” (Säljö, 2010, s.18). Enlig det sociokulturella perspektivet innehåller läran-

det olika kulturella aktiviteter (Vygotskij, 2001).  Strandberg (2006) skriver i sin bok 

”Vygotskij i praktiken” att dessa aktiviteter kan föreställas genom en triangel. Han för-

klarar att Subjekt betyder människan, Objekt betyder världen och med Verktyg refererar 

han till de redskap som människan använder sig av. Dessa tre aktiviteter samspelar med 

varandra på ett indirekt sätt (Se figur 1). 
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Figur 1. Tringeln visar en relation mellan subjekt och objekt i relation till medierade verktyg, baserad 

på Vygotskijs aktivitets teori. (s.81 i Strandberg, 2006) 

 
 

Säljö (2014) betonar också att människor använder olika medierade redskap för att förstå 

sin omvärld och agera i den. De medierade redskapen sorteras i två kategorier, språkliga 

och fysiska. Distansutbildning byggs i nuläget på fysiska redskap såsom dator och inter-

net. Genom dessa redskap kan den studerande utveckla sin förståelse för sin omvärld och 

kommunicera i den. Jaldemark (2013), i likhet med Säljö, refererar till att lärande är en 

social process som sker i samspel med andra individer och att lärandet binds ihop till 

redskapsbaserad kommunikation som äger rum via sociala sammanhang och tekniska nät-

verk. I distansstudier är medierade redskap ofrånkomliga för att någon form av kommu-

nikation ska ske, däremot har digital kommunikation sina begräsningar såsom avsakna-

den av social interaktion i jämförelse med fysiska möten (Sveningsson et al., 2003).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka studenters upplevelse av distansstudier. Resul-

tatet kan vara till nytta för både utbildningscenter som erbjuder distansutbildning och in-

divider som väljer att läsa på distans. Syftet ska besvaras genom följande frågeställningar: 

 

- Vilka möjligheter upplever studerande att distansstudier medför? 

- Vilka utmaningar upplever studerande att distansstudier medför? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras först den metod som använts i studien. Anledning till valet av 

metoden diskuteras varefter urvalet av respondenter och genomförandet samt bearbetning 

av data förklaras. Slutligen sammanförs även etiskt förhållningssätt som har beaktats i 

studien. 

4.1.  Val av metod 

Enligt Bryman (2013) är det syfte och frågeställning i en studie som skall avgöra vilken 

undersökningsmetod som passar bäst. Syftet med denna studie är att undersöka studenters 

upplevelser av distansstudier samt att få en djupare förståelse om hur de studerande upp-

lever möjligheter och utmaningar med distansstudier. För att nå syftet bedöms en kvali-

tativ metod i form av en semistrukturerad intervju som mest passande metod. För att få 

förståelse för människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är kvalitativa 

intervjuer en lämplig metod (Kvale & Brinkman, 2014). Dimenäs (2007) anser att "en 

kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga 

samtalet genom att den har ett bestämt fokus" (s. 48).  I semistrukturerade intervjuer finns 

en större flexibilitet och det krävs inte att frågor ställs i en speciellt följd och det finns 

möjligheter att ställa följdfrågor för att förtydliga innebörden av en fråga för respondent 

eller få ett mer nyanserade svar. Det möjliggör att man får mer detaljerade beskrivningar 

av respondenternas uppfattningar och upplevelser (Backman, 2016). En intervjuguide an-

vänds också för att få med alla teman och frågor som skall undersökas. 

4.2.  Urval 

Den här studien ska undersöka distansstudenters upplevelse kring möjligheter och utma-

ningar med att studera på distans därför är urvalet av respondenter avgränsats till studen-

ter med erfarenhet av distansstudier. Tio individer valdes ut att delta i studien. Urvalet i 

studien grundar sig i ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2013) och i denna studie 

innebär det att vi valde respondenter som vi kände genom vårt arbete eller våra studier. 

Åtta av tio respondenter är universitetsstudenter och två studerar på Komvux. Här använ-

des begreppet student för respondenter. Fem av dessa studenter är mellan 30 och 40 år 

och fem är mellan 41 och 50 år. Åtta av respondenterna har erfarenheter av både halv- 

och heldistansstudier och de andra två har erfarenhet av endast heldistansstudier. I denna 

studie ägnas inte särskild uppmärksamhet åt utbildningsformen när det gäller hel- eller 
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halvdistans inte heller program eller enskilda kurser. Här användes begreppet distansstu-

dier för alla former. För att säkerställa konfidentialitets kravet benämns respondenterna 

med följande fiktiva namn: Johanna, Peter, Håkan, Kristoffer, Veronika, Sara, Nadia, He-

lena, Tommy och Stina. 

4.3. Genomförande 

Åtta av intervjuerna genomfördes med personliga möten och övriga som telefonintervjuer 

på respondenternas begäran. Det finns nackdelar med telefonintervjuer. Då kan man som 

intervjuare inte få med ansiktsuttryck och kroppsspråk och det kan leda till att man missar 

betydelsefulla delar som behöver tas med i transkriberingen (Bryman, 2013). Men i denna 

studie upplevdes inte att det fanns några synbara skillnader mellan respondenternas svar 

över telefon mot de som vi fick ansikte mot ansikte. Precis som Kvale och Brinkmann 

(2014) påpekar, för att skapa en trygg miljö för respondenterna, har intervjuerna skett i 

en avskild och lugn miljö som samtliga respondenter valde. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor kring ålder och familjesituation samt deras erfarenheter av distansstu-

dier. Sedan gick intervjun vidare till de frågor som var mer specifika för själva studien. 

Genomsnittstiden för intervjuerna var 30 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 

mobiltelefoner efter godkännande från respondenterna. Dahlgren och Johansson (2009) 

poängterar vikten av att spela in och transkribera intervjuer för att kunna analysera materi-

alet på ett tillförlitligt sätt. Fördelen med att spela in intervjuer är att det tillåter forskaren 

att fokusera på respondenters tankar och idéer samt minskar risken för feltolkningar på 

grund av otydliga anteckningar. Transkriberingen skedde direkt efter varje utförd inter-

vju. Malterud (2014) betonar också att när forskaren själv lyssnar igenom materialet och 

transkriberar kan möjliga oklarheter korrigeras genom att forskaren kommer ihåg kon-

versationen och innebörden i det som sagts. Detta kan ha stor betydelse för att stärka 

materialets validitet.  

4.4. Bearbetning av data 

Analysprocessen startades med genomgången av de transkriberade intervjuerna. Under 

analysen av intervjumaterialet brukar forskaren kunna skönja ett mönster; att vissa påstå-

enden har ett likartat meningsinnehåll vilket forskaren kan använda för att skapa möjliga 

indelningar och teman (Szklarski, 2004). Kategoriseringen av intervjumaterialet har skett 

enligt våra forskningsfrågor. I det första stadiet av analysen markerades alla uttalanden 
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som liknade varandra och på något sätt berörde vad distansstudenterna upplever som möj-

ligheter respektive utmaningar med att studera på distans. Den insamlade empirin rubri-

cerades med huvudteman: möjligheter med distansstudier respektive utmaningar med di-

stansstudier. I följande steg komprimerades materialet så mycket som möjligt utan att 

exkludera eller misstyda något i meningsinnehållet. Det materialet som kategoriserades 

under huvudtemat möjligheter med distansstudier innehöll ofta uttryck såsom flexibilitet 

i tid- och rum, kombinera studier och arbete med familjeliv samt möjligheten till livslångt 

lärande därför valdes dessa begrep som underrubriker för möjligheter med distansstudier. 

Under andra huvudrubriken utmaningar med distansstudier var begrepp som frånvaro av 

social interaktion och tekniksvårigheter samt individuella förutsättningar som motivation 

och självdisciplin förekommande vilket lede till att dessa begrep formulerades som un-

derteman. I det sista steget presenterades generella beskrivningar av distansstudenternas 

upplevelser utifrån de bestämda temana. Dessa har framställts var för sig i resultatredo-

visningen och även kompletterats med citat från respondenterna. Resultatanalysens fokus 

har varit på vad respondenterna har sagt under intervjuerna och det eftersträvades att end-

ast framställa vad respondenterna berättat, utan att misstolka respondenters uttalanden. 

4.5. Etiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det forskarens ansvar att ta hänsyn till etiska över-

väganden under hela processen av studien. Denna studie har följt de principer som anges 

i Vetenskapsrådets rapport (2017) om vad god forskningssed är. Vetenskapsrådet sam-

manfattar principerna med fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet fick alla re-

spondenterna information om syftet med studien samt hur intervjuerna skulle genomfö-

ras. Med hänsyn till nyttjandekravet förklarades det för respondenterna att den informat-

ion som samlades in inte skulle användas för något annat syfte än för studiens. Samtyck-

eskravet beaktades genom att respondenterna informerades att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ytterligare frågor skulle ställas. Konfidentialitetskravet går 

ut på att identifiering av enskilda respondenter ska vara i det närmsta omöjlig. I denna 

studie har all personlig information om respondenterna skyddats från obehöriga. Finge-

rade namn i studien har använts och alla ljudfiler kommer att raderas efter examinationen. 
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5. Resultat 

Studiens syfte har varit att ta reda på hur studenterna upplever distansstudier och vilka 

möjligheter och utmaningar de studerande stöter på. Tio studenter har intervjuats i studien 

och i den här delen redovisas resultatet från dessa intervjuer. Med studiens frågeställ-

ningar i fokus har resultatet delats in i två huvudteman: möjligheter och svårigheter med 

distansstudier samt att varje huvudtema följs av ett antal underteman. 

5.1. Möjligheter med distansstudier 

Alla respondenterna upplever att distansutbildning har gett dem möjligheten att kunna 

studera vidare och nämner några fördelar med att studera på distans. Studenterna beskri-

ver fördelarna på ett likartat sätt. De mest nämnda fördelarna är att ha möjlighet till ett 

livslångt lärande och flexibilitet i tid och rum samt att kunna kombinera studier med ar-

betet och familjeliv  

5.1.1. Livslångt lärande  

Flera av respondenterna utrycker att samhället och arbetsmarknaden förändras konstant. 

De lyfter fram att vi lever i en kunskapsintensiv, komplicerad och global värld som ställer 

stora krav på individens kunskapsutveckling och för att nå den utvecklingen är det livs-

långa lärandet en avgörande förutsättning. De nämner även att det nyligen har kommit 

nya krav på utbildning och kunskap. Sara, som är lärare, berättar att hon läste vidare ge-

nom att komplettera med en pedagogikutbildning för att kunna uppfylla kravet då lärar-

legitimation. Även Johanna hade samma situation och förklarade att ” min arbetsgivare 

vill att jag läser vidare för att få min lärarlegitimation för att kunna bli fast anställd, detta 

var inte kravet några år tillbaka”. De flesta respondenterna ser distansutbildning som det 

enda möjliga alternativet för att kunna studera vidare och utveckla sina kunskaper och 

kompetenser. Exempelvis säger Tommy att ”hade det inte funnits hade jag inte kunnat 

studera”. 

 

Två av respondenterna (Håkan och Stina) lyfter fram att vuxna behöver vidareutbildning 

och kunskapsutveckling för sitt välbefinnande samt för att tillfredsställa sin nyfikenhet 

och sitt intresse. De betonar också vikten av att anpassa utbildningen till vuxnas livssitu-

ation och förutsättningar. Återigen beskriver de distansstudier som den enda vägen till 

det livslånga lärandet. Håkan som är gymnasielärare och har studerat på distans de senaste 

tio åren vid sidan av sitt jobb nämner att hans intresse också har varit en faktor för att 
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studera vidare på distans och han uttrycker att ”sociologin läser jag mest för att det är 

intressant. Framförallt tänker jag lite långsiktigt också, att man kanske vill försätta att läsa 

dessa ämnen och kanske doktorera i framtiden”. 

5.1.2. Flexibilitet i tid och rum 

Enligt respondenterna är flexibilitet den största fördelen med en utbildning på distans. De 

uppskattar möjligheten att få välja när, var och hur mycket man ska studera. En av dem 

som värdesätter flexibiliteten mycket är Johanna som säger att ”det gav möjlighet att 

kunna välja själv när jag skulle studera, det gav mig den flexibilitet som jag var ute efter. 

Jag kan välja när jag vill studera och var jag vill studera”. Under intervjuerna lyfts det 

fram att distansstudier skapar möjlighet för de studerande att anpassa studierna enligt de-

ras inlärningsstil. Nadia, som upplever att hon lär sig mest på kvällarna, säger att” jag 

lägger min studietid efter klockan åtta, jag lär mig bäst på kvällarna, då jag är lugn och 

har bra koncentration. Jag sitter i mitt rum med gott varmt te och läser”. 

 

Respondenterna poängterar även att med distansstudier har man tillgång till ett större ut-

bud av utbildningar vid ett stort antal institutioner. De förklarar vidare att man kan välja 

bland mycket fler varierande program, kurser och inriktningar och det är värdefullt att 

inte behöva flytta till den ort där lärosätet finns. Tre av respondenterna refererar till att de 

kan spara tid genom att de inte behöver ta sig till campus eller vara närvarade vid varje 

synkront webbseminarium. De kan ha tillgång till föreläsningar på deras nätbaserade lär-

plattform och kan titta eller lyssna på föreläsningar när de har tid och energi. Kristoffer 

som har erfarenhet av kurser med webbseminarier formulerar sig så här: ”Jag hade inte 

alltid den tiden att delta i webbseminarierna men det gjorde inget eftersom läraren spelade 

in allt och lade det på vår lärplattform. På så sätt kunde jag ägna mig åt mina studier när 

jag själv hade tiden”. 

5.1.3. Kombinera studier med arbetet och familjeliv 

Ytterligare möjligheter, enligt respondenterna, är att genom att studera på distans kan de 

kombinera arbete med studier. Peter säger att: 

 
Eftersom jag både jobbar på skola och har eget företag så var utbildning med fasta tider inget 

alternativ för mig. Att sluta jobba helt för studierna är inte heller ett alternativ, utan studierna 

får bli lite vid sidan av. 

 

Även Håkan som har läst flera år på distans vid sidan av sitt heltidsjobb säger att: 
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Distansstudier är väldigt behagligt när man jobbar samtidigt eftersom man slipper tänka på 

att schemat krockar med annat plus att man slipper förflytta sig fysisk till campus och när 

man jobbar heltid då är det nästan ett måste att läsa på distans. 

 

Johanna som trivs med sitt arbete och gärna vill vidareutbilda sig förklarar att ”jag trivs 

mycket med mitt arbete och vill inte säga upp mig så att läsa på distans passar bäst med 

mitt arbete. Jag har kunnat arbeta samtidigt som mina studier”. Majoritet av responden-

terna nämner även att ekonomiska skäl kan bli ett hinder om de skulle delta i ett tradit-

ionellt utbildningssätt eftersom det begränsar att arbeta samtidigt. De förklarar att de är 

beroende av inkomsterna från sina jobb. Nadia poängterar att: ”Jag hade inte möjligheten 

att sluta jobba och bara studera. Jag har en hel del lån på huset. Det är svårt att leva bara 

på CSN”. Ett annat förekommande svar är att distansstudier ger möjlighet till vidareut-

bildning för att bygga upp sin karriär som kan leda till en bättre ekonomisk situation. Sara 

nämner att ”jag läste den lärarutbildningen på distans eftersom jag ville få tillsvidare an-

ställning på min tjänst och en högre lön kom därefter”. 

 

Sju av tio respondenter förklarar att de valde distansstudier för att kunna kombinera fa-

miljelivet med deras studier. Helena som är ensamstående mamma säger att ”jag kan 

jobba samtidigt och har tid för barnen. Jag pluggar hårdare när jag inte har dem hos mig.” 

Andra respondenter nämner att det inte har möjligheten att flytta och ändra hela livet bara 

för att de vill vidareutbilda sig. Veronika som bor med sin man och sina två tonåringar 

samt har ett stort umgänge i sin hemstad ser det som svårt att kunna flytta till en annan 

stad på grund av studierna och säger att ”det är inte rättvist mot min man och mina barn 

att flytta på dem på grund av mina studier, det blir en för stor förändring för barnen i den 

här åldern.” 

5.2. Utmaningar med distansstudier 

Enligt respondenterna i studien är de mest förekommande utmaningarna frånvaro av 

social interaktion, tekniska svårigheter och individrelaterade förutsättningar.  

5.2.1. Frånvaro av social interaktion 

Avsaknad av fysiska möten och brist på möjlighet att ställa frågor till lärare och klass-

kamrater i realtid är bland de största utmaningar med distansstudier och det leder till upp-

levelser av frustration. Johanna som läste lärarutbildningen på distans utrycker att:  

 



18 

 

Nackdelar är att man inte har den kontakten med läraren som man annars har, man kan inte 

sitta och diskutera en uppgift, utan man är på sin egen kammare och funderar själv. Jag känner 

att det jag har saknat med mina distanskurser är att ha någon att diskutera med eller en lärare 

som berättar lite mer kring en viss uppgift.  

 

De flesta av respondenterna upplever långsam respons och återkoppling som en stor ut-

maning i distansutbildning. De poängterar att det är väldigt avgörande hur mycket kontakt 

man kan få med läraren. De uttrycker att de som distanselever blir utsatta när de inte få 

svar på sina e-mejl eftersom man inte kan gå till föreläsningssalen och prata med förelä-

saren utan man behöver kontakta denne på telefon eller via e-mejl. Veronika poängterar 

vikten av snabb återkoppling och säger att: 

 
Det tycker jag är lite svårare när man läser distanskurs. Och sen hur läraren är. Och hur 

mycket kontakt man kan få med läraren när man mejlar dem, svarar eller svarar de inte. Sitter 

man som distanselev så är man rätt utsatt när man inte få svar på sina mejl. 

 

Alla respondenter anser att den begränsade kontakten med lärare och klasskamrater i di-

stansstudier sätter större krav på hur kursen är upplagd. De uttrycker att upplägget måste 

vara väl strukturerat. Det ska vara lätt att hitta den information man behöver. Responden-

terna anser även att tydlig information om bakgrund och förutsättningar för kursen samt 

genomförande är en avgörande faktor vid distansstudier. Det framkommer att vid distans-

studier är en bra framförhållning väsentlig för att kunna klara studierna. Brister i framför-

hållningen leder till att de studerande inte lyckas med att planera sina studier på ett fun-

gerande sätt. Majoriteten av respondenterna upplever också att informationen inför kur-

startern ofta läggs upp för sent och de hinner inte att lägga upp en egen tidsplan för stu-

dierna i god tid. Det gör det svårt för dem att kunna få tag på kursmaterial och böcker i 

tid. Sara, som har en stressig vardag med heltidsjobb och tre barn hemma värdesätter 

framförhållningen högt: 

 
Det var väldigt viktigt att lärarna redan i början lägger upp alla uppgifter som kommer finnas 

under kursens gång. Vid distanskurser tycker jag det är viktigt att lärarna redan i början be-

skriver vilka uppgifter som kommer att komma på distanskursen. Då skulle man kunna lik-

som utnyttja sina lov eller utnyttja sina tider bättre. 

   

Kristoffer som har hoppat av en kurs på grund av dålig framförhållning beskriver att:  
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Jag hade en beskattningsrättskurs som jag hoppade av, det var jättedåligt struktur på den, 

det kunde var dagarna innan bara lades uppgifter ut och sådan dålig framförhållning. Upp-

lägget måste vara tydligt. Ska man ha möjlighet att själv planera och genomföra så måste 

man från början exakt veta vilka uppgifter som finns, vilka böcker man ska ha, vilka exam-

inationsformer som det ska vara. 

 

När det gäller kursuppgifter som är baserade på samarbete med klasskamrater, ser våra 

respondenter kommunikation och samarbete med klasskamraterna som en positiv faktor 

i deras inlärning men samtidig föredrar de flexibilitet och autonomi. Flera av responden-

terna upplever att grupparbete är tidskrävande och att uppgifter med krav på samarbete 

begränsade deras flexibilitet. Det gjorde det svårt att kombinera studier med arbete och 

familjelivet. Veronika som inte trivdes med grupparbeten på distans nämner att: 

 
Jag har gjort grupparbeten på distansutbildning men det är mindre roligt, det är jättesvårt. 

Man ska göra lika mycket var och tyckte jag det var jättejobbig. Det är svårt med det här 

samspelet på distans, sitter vi i ett rum så kan man känna av lite grann vad som det är bra 

eller inte bra känner jag, skriver man till varandra vet man inte riktigt kanske hur saker och 

ting uppfattas.  

5.2.2. Tekniska svårigheter  

Enligt respondenterna är tekniska svårigheter något som ofta anträffas vid distansstudier. 

Flera av respondenterna uttrycker att de har bra kunskap om den digitala världen och det 

är inte deras bristande kunskaper i teknik som skapar problem däremot problem med in-

ternet, programvaran och digitala lärplattformar är vad som sker ganska ofta. Veronica 

beskriver hennes frustration över tekniska svårigheter så här:  

 
Man vill att tekniken ska fungera men det inte alltid den gör det när man har förberett sig. Det 

är ju mest när man sitter på någonstans med dålig uppkoppling och att internet inte fungera 

när man har livesändning och så och det är saker som man kan inte hjälpa tycker jag. 

 

Två av respondenterna uttrycker att de undviker de kurser som innehåller live-webbse-

minarium för att undvika problematiken med teknik och internet. En av dem är Kristoffer 

som säger att ”Jag har försökt att undvika dessa kurser med nät-seminarier och sådant här, 

ofta har de varit frivilliga och då har jag inte varit med, för att jag tycker att de är rätt ofta 

krångligt, och det fungerade sällan.”  
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Bland respondenterna är det bara Sara som inte är intresserad av nya tekniker. Hon upp-

lever att det är hennes bristande kunskap i den digitala världen som har varit ett hinder i 

hennes studier och förklarar att: 

 
Jag är inte så intresserad av eller duktig på teknik så jag har personligen haft det lite svårt 

med distansutbildningen. Exempelvis har tagit lite extra tid att hitta var man registrerar sig, 

vad koden är och så vidare. Det är mer själva digitaliseringen som jag behöver någon kunnig 

som kan hjälpa mig. 

5.2.3. Individrelaterade förutsättningar 

Ytterligare en sak som framkom i intervjuerna var att distansstudier kräver mycket själv-

disciplin och struktur från de studerande. Alla tio respondenter poängterar vikten av eget 

ansvar genom att strukturera sina studier, skapa tidsplan och följa planen. Johanna som 

beskriver sig själv som en väl strukturerad student tycker att: 

 
Man måste skapa sig själv en struktur. Det blir kanske så om man inte studerar på plats att 

man kanske struntar i studierna så det gäller nog att skapa sig tid och har struktur för att klara 

studierna. Om man inte har lätt för att strukturera, ska man nog inte studera på distans.  

 

Håkan, som har många års erfarenhet av att studera på distans, betonar också att distans-

studier kräver självdisciplin och förklarar så här: 

 
Det svåra är att man måste ha en väldigt hög studiedisciplin. Det är väldigt mycket eget an-

svar. På distans blir på något sätt avsaknaden av den akademiska miljön gör att man blir ännu 

mer utlämnad på något sätt att man verkligen måste se till att studera och ta tag i det. Man 

måste fördela sin tid och lägga upp ett schema, nu ska plugga, nu ska jag jobba.  

 

En ytterligare avgörande faktor för att kunna slutföra studier enligt respondenterna är 

motivation. De framhåller att man måste ha någon form av motivation när det gäller stu-

dier. Alla våra respondenter uttrycker att de är motiverade och vill slutföra sina studier. 

Deras motivation kom från olika grunder. Åtta av respondenterna hade jobbrelaterad mo-

tivation såsom att förbättra sina arbetsmöjligheter, byta karriär eller få högre lön. Nadia 

som i nuläget jobbar som lärare studerar ekonomi för att byta bana till ekonomibranschen 

säger att” jag tycker att det är viktigt att man har egna mål. Om jag själv vill göra någon-

ting då jag är bra på att planera för det. Om jag vill nå målet då jag gör allt”. 
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Två av respondenterna som inte hade arbetsrelaterad motivation, hade valt att studera för 

att de var intresserade av själva programmen. Stina som har juridik som sitt favoritämne 

och har valt att utveckla sin kompetens inom det här området säger att: 

 
Man måste ha en motivation för att läsa kursen. Det kan vara olika. Någon behöver intyg, 

någon har något intresse till ämnet, kanske har någon en arbetsgivare som tvingar sin personal 

att gå på kursen. För mig var själva kunskapen och ämnet anledningen att läsa vidare.  

 

Fem av respondenterna refererade till ålder som en avgörande faktor. De menar att när de 

var yngre hade de lägre självdisciplin än vad som krävs för att klara distansstudier. De 

upplever även att med åldern har deras förmågor och livserfarenhet ökat. Det har lett till 

en högre självdisciplin. Sara som är i 40-årsåldern anser att: 

 
Om man läser på distans så måste man nog vara ganska så självständig och ha ganska så bra 

disciplin. Jag har svårt att tro att jag skulle klarat av att läsa på distans när jag hade varit tjugo. 

Jag tror när du är 20 har du svårare att sätta dina egna planer och utnyttja tiden, det skulle lätt 

kunna hamna vid att man tänker sig att man har mycket tid som helst och man skjuter upp 

det. 

 

De fem respondenterna som nämns ovan nämner även att med åldern har deras behov av 

gemenskapskänslan med klasskamrater minskat och de uppskattar autonomi mer. De 

vill planera och genomföra sina studier enligt sin personliga plan. 
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6. Diskussion 

Det här avsnittet består av tre huvuddelar: resultatdiskussion, metoddiskussion samt av-

slutningsvis förslag till vidare forskning.   

6.1. Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet av intervjuerna. Diskussion sker med utgångspunkt i studiens 

syfte. Avsnittet är uppdelat i två underteman enligt studiens frågeställningar. 

Möjligheter med distansstudier 

De mest nämnda möjligheterna med distansstudier enligt respondenterna är möjligheten 

till livslångt lärande, flexibilitet i tid och rum samt att kunna kombinera studierna med 

arbete och familjelivet. Vid flera tillfällen under intervjuerna nämndes att studera på di-

stans har varit den enda möjliga vägen för de studerande att kunna studera vidare och 

anpassa sig till förändringarna då arbetsmarknaden. Enligt Bates (2005) måste alla, oav-

sett bostadsort, livssituation och social bakgrund, få en likvärdig tillgång till utbildning 

och distansstudier är ett sätt för att förverkliga detta. Studenterna lyfte fram att nu lever 

de i ett kunskapsintensivt samhälle. Det finns ett ökat behov av en professionell och flex-

ibel arbetskraft som leder till att marknaden lägger en hel del nya kunskapskrav på varje 

individ för att kunna få ett arbete eller fortsätta med sitt arbete. Fejes et al. (2009) betonar 

också att det moderna samhället och den nya ekonomiska situationen kräver att människor 

satsar på att ta till sig kunskaper, färdigheter och information under större delen av livet. 

Nästan alla respondenter var eniga om att distansutbildning har öppnat vägen för vuxna 

att komplettera sin utbildning och bli attraktiva på arbetsmarknaden. Det ligger i linje 

med tidigare forskning såsom Jaldemark (2009) och Östlund (2008) som lyfter fram att 

distansstudier kan bidra till livslångt lärande. 

 

Respondenterna uppgav att genom att studera på distans fick de friheten att styra över sin 

studietid och studietakt samt fick möjlighet att studera utan att behöva flytta till campus 

eller en annat ort. Alla dessa nämnda fördelar finns representerade i både teori och resul-

tat. Sherman och Beaty (2007) anser också att genom distansstudier blir lärandet flexibelt 

och oberoende av tid och rum. Vårt resultat är också i linje med Bender (2003) om att 

distansstudier skapar utrymme för den studerande att anpassa studierna enligt sin inlär-

ningsstil och att studera på den tid och plats som ger bästa inlärningsresultat. Studiens 
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resultat visar att den virtuella lärmiljön möjliggör flexibilitet i tid och rum. Däremot fram-

kommer det inget stöd till Dafgård (2001) som hävdar att de studerande i distansutbild-

ningar utvecklar sina kunskaper och färdigheter om teknologin genom distansutbild-

ningen. Det förekom i resultatet att ekonomiska skäl också är en avgörande faktor för att 

välja distansstudier och det stämmer med vad Ragusa och Crampton (2017) nämner att 

alla inte har ekonomiska förutsättningar att enbart studera eller jobba deltid på grund av 

studier. Han förklarar vidare att kostnader för resor och logi kan vara ett hinder att välja 

att studera på campus i vuxen ålder. Genom att välja distansstudier kan vuxna studera på 

heltid samt kombinera studierna med arbete och familjeliv. 

 

Utmaningar med distansstudier 

 

Även om alla respondenterna värdesätter möjligheten med att studera på distans, uttrycker 

de även utmaningar som medförs med distansstudier såsom frånvaro av social interaktion, 

tekniska svårigheter och individrelaterade förutsättningar. Precis som Boling et al. (2012) 

och Muilenburg och Berge (2005) nämner i sina studier, visar resultatet av studien att 

frånvaro av social interaktion är en utmaning som de studerande behöver hantera. Men å 

andra sidan kommer den utmaningen möjligheter att ha friheten att själv kunna styra över 

sina studier. Genom intervjuerna framgick att kursen måste vara väl strukturerad och ha 

en god framförhållning samt att studenter behöver få en snabb återkoppling från läraren 

för att kompensera den bristande sociala kontakten. Kelly et al. (2007) och Paechter et al. 

(2010) nämner också att anpassad kurslitteratur, tydliga kursmål, väl formulerade uppgif-

ter med bedömningskrav och tillgängliga lärare som ger snabb och konstruktiv feedback 

spelar en avgörande roll för att distansstudenter ska kunna fullfölja sina studier. 

 

Studiens resultat betonar också att den virtuella lärmiljön är ett ofrånkomligt krav vid 

distansstudier. För att kommunikationen och interaktionen mellan distansstudenter och 

lärare ska fungera optimalt är det avgörande att tekniken fungerar på ett enkelt och till-

fredsställande sätt. När den virtuella lärmiljön inte fungerar, orsakar det frustration och 

hindrar lärandet. Resultatet i denna studie överensstämmer i detta avseende med tidigare 

forskning (Cui et al., 2013; Paechter et al., 2010), det uppvisar att många upplevt tekniska 

svårigheter under utbildningen. Den vanligaste tekniska svårigheter enligt respondenterna 

handlade inte om deras bristande kunskap om teknik. Det framkom att svårigheten hand-

lade mest om problem med uppkoppling till internet och telebildkommunikation. 
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Under temat individrelaterade förutsättningar har två begrepp framträtt tydligt. Dessa är 

motivation och självdisciplin. Respondenterna i studien nämner att någon form av moti-

vation bör finnas för att kunna lyckas med sina studier. Det framkom att majoriten av 

respondenterna hade yttre motivation som kopplades till arbetsrelaterade skäl. Inre moti-

vation såsom studentens intresse i ett specifikt ämne lyftes också fram bland några av 

respondenterna. Respondenterna anser att när det gäller distansstudier är motivation ännu 

viktigare eftersom det i distansstudier inte finns dagliga möten med lärare och klasskam-

rater som finns på ett campus. Distansstudenter får ta ett större eget ansvar och klara sig 

mer på egen hand. De behöver ha en stark motivation för att kunna fortsätta studera utan 

det dagliga stödjande nätverket. Respondenterna tyckte att självdisciplin också är en be-

tydelsefull egenskap för att kunna slutföra sina studier och motivationen är drivkraften i 

denna process. Imsen (2006) och Shea och Bidjerano (2008) är inne på samma spår och 

lyfter fram vikten av motivation samt att distansstudenter behöver kompensera avsaknad 

av effektiv interaktion genom bättre självreglering. 

 

I intervjuerna lyftes det fram att ålder kan påverka självregleringsförmåga. Respondenter 

upplevde att med åldern har de fått en bättre förmåga till självdisciplin. Det har hjälpt 

dem i att kunna klara av det ökade egna ansvaret som kommer med distansstudier. Det 

instämmer väl med Knowles och Kerkman (2007) att den studerandens ålder och för-

mågor kan vara en avgörande faktorer för att slutföra studierna på distans. 

6.2. Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka studenters upplevelse av distansstudier 

och ta reda på vilka möjligheter och utmaningar de studerande upplever med att läsa på 

distans. I denna studie har en kvalitativ metodansats använts med en semistrukturerad 

intervju används som datainsamlingsmetod. Samtliga respondenter har haft erfarenhet av 

distansstudier. Urvalet har gjorts efter ett bekvämlighetsurval. Det innebär att vi har valt 

samtliga respondenter som vi kände genom vårt arbete eller våra studier. Respondenterna 

har många års erfarenhet av olika former av distansstudier. De tillhörde också olika ål-

dersgrupper med en varierade livs- och familjesituation. Respondenternas långa erfaren-

het och variation har förmodligen präglat vårt resultat på ett positiv sätt och har gett ett 

mer nyanserat resultat till vår studie. 
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En kvalitativ intervjumetod valdes för att man genom intervjuer kunde ge respondenterna 

mer utrymme att uttrycka sina idéer och tankar. Det möjliggjorde att man fick en mer 

detaljerad och nyanserad beskrivning av respondenternas uppfattningar och upplevelser. 

En anledning till att välja en semistrukturerad intervju var att den erbjöd en större flexi-

bilitet och det krävdes inte att frågor ställs i en speciell följd. Det fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor för att förtydliga innebörden av en fråga samt för att få ett mer nyanserat svar. 

Under studiens gång ansträngde vi oss genom att vara objektiva för att på så vis fånga 

studenternas upplevelser. Fokusen låg på att låta studenternas ord ta plats och inte låta vår 

förförståelse eller våra förväntningar ta utrymme under intervjuerna (Dimenäs, 2007). 

 

På grund av tidsbrist, bestämde vi oss för att endast använda intervjuer som metod. Om 

vi hade haft mer tid för studien skulle vi ha nyttjat en kombination av flera metoder såsom 

intervjuer och enkäter för att nå högre antal respondenter. Stukát (2011) anser att forska-

ren ofta kan få djupare förståelse av problemet och kan illustrera det grundligare och från 

fler aspekter genom att använda flera metoder. För att kunna öka tillförlitligheten i vår 

studie har vi fokuserat på att studieprocessen är tydligt beskriven (Dimenäs, 2007). Under 

arbetet med intervjuerna, både före, under, och efter har vi tagit hänsyn till de fyra etiska 

kraven. Vi har använt citat från våra respondenter för att stärka studiens resultat och tro-

värdigheten i studien eftersom det är respondenternas egna ord som presenteras. Valen av 

respondenterna har utgått från ett bekvämligheturval och därför kan studiens resultat inte 

anses vara helt överförbart till andra studier men kan gälla för liknande kontext. Att be-

gränsa studien var också en utmaning på grund av att distansstudier är ett växande och 

omfattande fenomen och olika avgörande faktorer i distansutbildning är sammanvävda.  

6.3. Vidare forskning 

I den här studien har vi inte gett någon särskild uppmärksamhet till formen av distansstu-

dier när det gäller hel- och halvdistansstudier med campusträffar.  En fördjupning av stu-

dien hade kunnat vara att undersöka och jämföra studenters upplevelse av dessa två stu-

dieformer. Denna idé dök upp när Nadia, som har erfarenhet av båda formerna, påpekade 

att hon föredrog halvdistanskursen med några campusträffar.  Hon nämnde att campus-

träffarna gav henne flexibilitet och friheten samt en form av social interaktion under stu-

diens gång. Vidare forskning inom det här området kan vara värdefull för utbildningsin-

stitutioner för att kunna skapa bästa möjliga studieformer. 
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Bilaga                    

Intervjuguide 
 

1- Bakgrundsinformation:  

 Kön  

 Ålder  

 Profession? hur många år har du arbetat i detta område? Har du gjort något annat 

innan? 

 Familjesituation: gift, barn, barnens ålder. 

 Studiebakgrund campus/distans: kurs, program, hur länge?  

 Studerar du nu? 

 Mål med studier? 

 

2- Kur/program upplägg  

 Hur var upplägget på programmet/kursen? Heldistans, halvdistans/ några när-

träffar? Berätta? 

 Fanns möjlighet att lära känna andra studenter? Hade ni något Forum? 

 Har det haft någon betydelse för dig att lära känna andra studenter, hur? 

 Var uppgifterna baserade på samarbete eller bara individuellt arbete?  

 Hur tror du att möjligheten att samarbeta skulle kunna påverka din vilja att slut-

föra uppgifterna lättare? 

 

3- Lärare 

 Hade du tillgång till feedback från läraren? 

 Hur var lärarenens undervisningsmetoder och var du nöjd med detta?   

 

4- TEKNIK 

 Var det några IT-tekniska problem (dator, internet) med att studera på distans? 

 Har du bra kunskap om datorteknik och datorkommunikation? 

 Fick du tillräckligt med stöd från administrativa avdelningar såsom bibliotek, IT 

service med mera? 

 

5- Planering av din studie 

 Har du lätt att skapa struktur för studie och följa det?  

 Behöver du hjälp i det här området? Om ja, Fick du någon hjälp?  

 

6- Möjligheter och utmaningar med distansstudier 

 Varför valde du att studera just på distans?  

 Vilka möjligheter gav distansstudier dig? 

 Vilka utmaningar upplever du när det gäller dina studier på distans? 

 Har du någon gång övervägt att hoppa av? a) Varför? 

 Vilka känslor, tankar och förväntningar hade du i början av distansstudien och 

hur blev det?  

 

7- Förutsättningar  

 Vilka förutsättningar tycker du krävs generellt för att slutföra en distansutbild-

ning? 


