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Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka upplevelser av distansutbildningar och dess begränsningar 

och möjligheter med fokus på lärande. Anledningen till inriktningen grundar sig i denna 

utbildningsforms konstanta förändring över tid, vilket idag berör många människors lärande. Detta 

skapar vidare ett behov av att undersöka fenomenet närmare, så att dess innehåll och kvalitet kan 

uppmärksammas och säkerställas. Kvalitativa intervjuer har använts som metod där tolkningsarbetet 

har utgått från en hermeneutisk ansats. Fem personer har intervjuats och resultaten har analyserats 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt utifrån begreppen: distans i tiden, i rummet, i dialogen 

och i strukturen. Informanternas upplevelser av distansutbildningar och lärande har varierat i 

karaktär, dock finns det fyra återkommande teman som berör både positiva och negativa aspekter 

kring fenomenet. Dessa är betydelsen av lärarkontakt, den sociala kontexten, teknikens påverkan på 

situationen samt flexibiliteten. Uppfattningar kopplade till dessa områden tycks ha ett samband med 

utbildningens struktur, engagemang från läraren, en möjlighet till andra klasskamraters perspektiv 

på ämnet samt en variation i informationsteknikens innehåll.  

 

Nyckelord: 

Distansutbildning, lärande, sociokulturellt perspektiv, kommunikation. 
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1 Inledning, syfte och frågeställningar 

1.1 Inledning 

Det är måndag morgon, klockan närmar sig tio och dagens föreläsning ska snart börja. Längst fram 

står läraren och förbereder lektionen, studenterna droppar in efter hand och efter ett tag ersätts sorlet 

av tystnad när läraren hälsar alla välkomna och går igenom upplägget av föreläsningen. Bakom 

henne finns en tavla med en förstorad bild av powerpoint-presentationen och till vänster om denna 

hänger en skärm som för närvarande är blank. På väggarna i salen sitter kameror upphängda, riktade 

mot läraren och tavlan. Anledningen till detta är att studenterna i klassrummet inte är de enda som 

deltar i föreläsningen, utan på olika håll i världen sitter ytterligare 200 studenter som via en dator 

och en internetuppkoppling följer lärarens lektion live. De tillhör en distansutbildning som via 

programmets cyberklassrum fått tillgång till dagens föreläsning. Efter några minuter in på 

föreläsningen dyker det upp text på den tomma skärmen till vänster om powerpoint-presentationen, 

några av distans-studenterna har frågor om innehållet i genomgången. Läraren tar då en paus och 

svarar på frågorna innan hon fortsätter med undervisningen. Så fortsätter lektionen de kommande 

tre timmarna med att studenter från olika håll i världen deltar, lyssnar och ställer frågor. 

 
Situationen ovan härstammar från en informants berättelse om sina distansstudier. Jag tycker att det 

är ett bra exempel på hur utbildningens ramar och karaktär har kommit att utvecklas och förändras 

över tid, inte minst på grund av teknikens utveckling i samhället. Självklart ser undervisningen och 

upplägget i distansutbildningar olika ut, dock finns det en gemensam faktor - ett slags nytänkande 

och ett fokus som sträcker sig utanför den klassiska undervisningen av en fysisk plats, en lärare och 

en student. Med hjälp av vår högteknologiska värld är det möjligt för en person bosatt i Spanien att 

studera på ett universitet i Sverige, bara genom att ha tillgång till en dator, en internetuppkoppling 

och tillhörande kurslitteratur. Frågan är då hur människor som studerar på distans upplever sitt 

lärande och sin situation? Vilka svårigheter och möjligheter uppstår i och med detta studiesätt och 

vad händer när fokus flyttas från en social utbildningsmiljö till en mer individualiserad sådan?   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är: Att undersöka upplevelser av distansutbildningars 

begränsningar och möjligheter med fokus på lärande. De frågeställningar jag kommer att utgå från 

i besvarandet av syftet är: Vilka faktorer i distansutbildningen upplevs som problematiska? Vilka 

faktorer i distansutbildningen upplevs som fördelaktiga? Hur upplevs det egna lärandet via 
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distansutbildningar? 

 

2 Bakgrund  

2.1 Distansutbildningens uppkomst och förändring 

Som koncept har distansutbildningen funnits i flera århundraden. Från början bestod denna typ av 

lärande av undervisande via korrespondens, där textkommunikation och självinstruktioner låg till 

grund för utbildningen. Med tiden kom även det talade ordet och den berättande aspekten att växa i 

betydelse vad gäller distansutbildningens karaktär. Från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet 

hade distansutbildningarna främst styrts från privata skolor. Med tiden kom dock kommunala, 

allmänna skolor att växa sig starkare i både antal och genom sitt publika stöd, medan 

privatskolornas betydelse minskade i kraft. "University of South Africa" var en av de första 

skolorna som jobbade för att öka de kommunala, allmänna skolornas distansutbildningar och dess 

betydelse (Boucher 1973, refererad i Holmberg 1995, 4). Dock var det inte förrän "Open 

University" i Storbritannien grundades år 1970 som distansutbildningar fick ett stort genomslag och 

igenkännande från den breda publiken. Auktoriteter och lärda inom utbildningssektorn kom att gå 

från en skeptisk och dömande syn på konceptet till en uppfattning som karakteriserades mer av 

framtidstro och möjligheter (Holmberg 1995, 3-4).  

 

I Sverige så uppstod den första formen av distansutbildning i slutet på 1890-talet då Hans Harrod 

grundade en verksamhet med denna inriktning i Malmö. Kontakten mellan lärare och elev bestod 

endast av korrespondens via brev, där handledning och studiebrev skickades via postverket. 

Kurserna var av både allmän och yrkesinriktad karaktär och målgruppen var bred. Ett exempel på 

en välkänd person i Sverige som studerade på distans var vår tidigare statsminister, Thorbjörn 

Felldin. Han tog sin realexamen 1945 efter studier via korrespondens (Daléus 2012, 305). Inte 

förrän 1968 kom dock distansutbildningar på agendan som alternativ till klassisk akademisk 

utbildning. Den så kallade U68-utredningen grundade förslaget till en fem-årig försöksperiod med 

distansutbildningar, med start 1973. Så kom det också att bli och 1973-1974 startades den första 

satsningen på denna typ av utbildning vid högskolor och universitet (Dahllöf och Willén 1978, 

refererad i Björck 2000, 12). Den sägs dock inte ha varit särskilt omfattande under 1970 och 1980-

talet, utan det var på 1990-talet som den tekniska utvecklingen skapade möjligheter till en tydligt 

effektiviserad satsning i större omfattning (Björck 2000, 11-12). Antalet personer som studerar på 

distans har ökat mycket under 2000-talet i Sverige. År 2003 registrerades 54700 studenter på IT-
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baserade distansutbildningar och år 2009/2010 ökade siffran till 134000 varav 84000 av dessa 

enbart studerade på distans (Högskoleverket 2012).  

 

2.2 Definition av distans 

Det finns flera definitioner av distansutbildningar. Ett gemensamt kännetecken är ändå att kontakten 

mellan elev och lärare förmedlas via ett medium så som en dator, ett brev eller en telefon. Många 

distansutbildningar idag består dock av en kombination av undervisning via medium och kontakt på 

en fysisk plats, så trots en blandning av både när- och distansundervisning kan utbildningen 

benämnas som just distanskurs. Begreppet distans kan också delas upp i olika kategorier och där 

distans i tiden, i rummet, i dialogen och i strukturen, är en vanlig sådan indelning. Distans i tiden 

syftar på en uppdelning av synkron och asynkron kommunikation. Den asynkrona 

kommunikationen betyder en fördröjning i tiden mellan kontakten hos sändaren och mottagaren. 

Vid användandet av brev eller e-post förekommer en asynkron kommunikation då det kan ta allt 

från sekunder till veckor innan en fråga responderas med ett svar. Om kommunikationen istället 

sker via exempelvis en live-chatt eller telefon så förekommer det en synkron kommunikation, alltså 

ett direkt utbyte utan fördröjning. Distans i rummet syftar till det geografiska avståndet mellan 

studenter och lärare medan distans i dialogen och strukturen innebär en slags upplevd separering av 

mediet, exempelvis datorn. För att få en hög kvalitet på utbildningen är det viktigt att på ett 

genomtänkt sätt förhålla sig till de fyra olika kategorierna av distans. Att göra detta handlar främst 

om att uppmärksamma brister med denna typ av utbildning. Då kommunikationen på distans idag 

oftast sker med skriftlig korrespondens via datorn, så försvinner mycket av vårt 

kommunikationsmönster, så som kroppsspråket. Om detta inte ersätts av ett förtydligande i 

textsammanhang kan det lätt uppstå en osäkerhet bland deltagarna huruvida mottagaren har mottagit 

och förstått meddelandet. Detta kan bidra till att kommunikationen mellan deltagare blir sämre. Det 

handlar helt enkelt om att hitta strategier för att kompensera för den kommunikation som går bort i 

och med distanseringen (Larsson 2004, 16-18). 

 

2.3 Definition av lärande 

Lärande kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Läroprocessens resultat, alltså vad någon har 

lärt sig, är en av dessa. Även de psykiska processer som pågår hos individen och som kan resultera i 

faktiska kunskaper kan definieras som ett lärande. Samspelsprocesser mellan den materiella och 

sociala omgivningen och personen ifråga är en annan inriktning, vilket också är grundläggande för 
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de psykiska processerna och för att resultatet ska kunna äga rum (Illeris 1999, 13). Mitt fokus i 

denna undersökning är samspelsprocesserna som kan leda till ett lärande. Detta val grundar sig 

främst i kopplingen till mitt teoretiska perspektiv, vilket kommer att behandlas senare i uppsaten. 

 

2.4 E-lärande 

Ett begrepp som är nära förknippat med distansutbildningar och som kommer att beröras i stycket 

resultat/analys är e-lärande. Egidius (2000, 200) beskriver detta som ett lärande som sker via 

informationsteknik, med andra ord teknisk utrustning för att ta emot, skicka, bearbeta och lagra 

information. Detta kan beröra datorer, TV, telefon, video eller filer innehållande information av 

film, bild, ljud, text, tryck och vibrationer. 

 

2.5 Samhällsrelevans 

Som jag nämner i stycket ovan går begreppet distans att tolka och granska från olika perspektiv. 

Distans i tiden, i rummet, i dialogen och i strukturen ingår inte i en fast mall utan är föränderlig över 

tid och beroende av vilken situation den förekommer i. I och med denna föränderliga aspekt är det 

alltid aktuellt att undersöka hur distansutbildningar upplevs av människor i olika miljöer och 

tidsepoker, då ingen situation är den andra lik. Antalet personer som studerar på detta sätt i Sverige 

idag kan även anses vara relativt stort. Det innebär att många berörs av denna studieform, vilket 

skapar ett behov av att undersöka människors upplevelser av sin utbildning och på så sätt kunna 

uppmärksamma och förbättra kvaliteten i denna.  

 

3 Tidigare forskning  

3.1Tidigare forskning - inledning 

Det finns en del tidigare forskning som berör ämnet distansutbildningar och lärande. De jag har 

kommit i kontakt med har främst baserats på enkätundersökningar och har därmed beskrivit många 

människors uppfattningar kring distansutbildningar. Jag har valt att belysa resultaten från några av 

dessa undersökningar nedan. 
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3.2 Studentnyttan med it-stödda distansutbildningar 

På uppdrag av myndigheten Sveriges nätuniversitet genomfördes år 2003 en undersökning vid 

centrum för utvärderingsforskning på Umeå universitet. Detta för att undersöka studentnyttan med 

nätuniversitet och it-stödda distansutbildningar. I en enkätundersökning granskades hur 581 

studenter upplevde värdet och användningen av sina distansstudier inom vård och medicin-området 

(Mårald och Westerberg 2004, 3-4). 

De utbildningsstöd som undersöktes var kommunikation mellan lärare och student, kommunikation 

mellan studenter, biblioteksstöd, tekniksupport, studiehandledningen, kursers hemsida och fysiska 

sammankomster. Det som ansågs allra viktigast var kommunikation mellan lärare och student, där 

87 procent angav att det var väldigt viktigt, tätt följd av kommunikation mellan studenter där 76 

procent uttryckte en åsikt om dess betydelse. Det var färre än tio procent som ansåg att 

utbildningsstöden i stort hade fungerat dåligt eller mycket dåligt, dock var det något fler än tio 

procent som ansåg att kommunikationen mellan lärare och elev fungerade dåligt eller mycket dåligt. 

Detta innebär att faktorn som ansågs vara mest viktig även beskrevs fungera sämst i störst 

utsträckning. Sju av tio personer ansåg dock att kommunikationen mellan lärare och studenter 

fungerade bra eller mycket bra och tre av fyra studenter gav samma beskrivning till 

kommunikationen mellan studenterna. De som hade haft fysiska sammankomster i utbildningen 

uttryckte i större utsträckning betydelsen av gemensamma träffar. På samma sätt uttryckte 

deltidsstuderande inte ett lika stort behov av fysiska sammankomster som heltidsstudentande. 

Gällande it-stöden tyckte många att det hade fungerat bra. Inom detta område var det e-post och 

hämtande av information från kurshemsidor som upplevdes ha fungerat bäst medan sökande i 

databaser i större utsträckning hade fungerat sämre. De studenter som var över 30 år upplevde i 

större grad att deras förkunskaper inom området varit otillräckliga. Vissa upplevde även att tekniken 

hade skapat hinder i kommunikationen eller att de inte hade utnyttjat de tekniska möjligheterna som 

fanns tillgängliga. De mindre studievana studenterna sade sig känna mer oro inför att bli förstådda 

än vad de mer erfarna studenterna upplevde. På frågan om varför personen valt en distansutbildning 

uppges flexibiliteten vara en stor bidragande orsak, då deras livssituation var kompatibel med denna 

typ av utbildning. Det påpekas dock att studieformen kanske inte passar alla då det ställer större 

krav på studenten (Mårald och Westerberg 2004, 45-47). 

3.3 Upplevelser av religionsstudier på distans 

En annan undersökning genomfördes i syfte att se hur studenter som läste religionsvetenskap på 
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distans upplevde sin situation. En enkät skickades ut i olika omgångar till registrerade på kursen 

från höstterminen 2001 till höstterminen 2003. Svaren skiftade i karaktär men de flesta beskrev 

friheten som den största fördelen med distansutbildningen, att de själva kunde bestämma när och 

vart studierna skulle äga rum. Den främsta negativa faktorn som rapporterades var bristen på 

fysiska sammankomster med lärare och kurskamrater, då datorn som kommunikationsmedel inte 

tycktes generera till social kontakt på samma sätt som studier gör på fysisk plats. Ett annat problem 

som belystes var det stora ansvaret som lades på studenten i distansstudier. Utan regelbundna 

föreläsningar beskrevs strukturen försvinna och det blev upp till studenten själv att skapa en ny 

sådan. Många ansåg att studierna tog upp lika mycket tid eller mer i jämförelse med "vanlig" 

utbildning, framförallt då de inte kunde förlita sig på föreläsningar och gruppdiskussioner i sitt 

lärande. De som ändå deltog i gruppdiskussioner ansåg inte att det bidrog särskilt mycket till 

lärandet, istället uttrycktes det en önskan om att få mer enskild kontakt med läraren (Larsson 2004, 

54-57). 

3.4 Distansstudier vid Karlstads universitet 

Som en del i projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv, skickade enkäter ut till 

registrerade studenter på universitetets samtliga distansutbildningar år 2007-2012, i syfte att 

undersöka deras upplevelser av studierna (Haglund och Johansson 2013, 4). 16 procent, alltså 94 

studenter var missnöjda med sin utbildning. Vissa negativa aspekter berörde upplägget av kurserna 

och däribland ett missnöje med att viss undervisning var förlagd på campus, då vissa hade 

svårigheter med att ta sig dit. Andra områden som ansågs problematiska var avsaknaden av 

föreläsningar via nätet, vilket bidrog till att arbetet med studierna upplevdes som mer 

endimensionella. Det uttrycktes även vara ett för högt tempo, en avsaknad av lärarkontakt och brist 

på feedback på tentamensresultat och andra uppgifter. Tekniska hjälpmedel så som kameror och 

mikrofoner sades även brista i kvalitet (Haglund och Johansson 2013, 42-45). De nöjda studenterna 

bestod av 26 procent, alltså 152 studenter. De positiva aspekterna kopplades till den flexibilitet och 

frihet i att själv få planera och genomföra sina studier. Upplägget på kursen, engagerade och 

kompetenta lärare och relevant kursinnehåll var också faktorer togs upp. Gällande den tekniska 

delen beskrevs bekvämligheten med att via internet få tillgång till studiematerialet (Haglund och 

Johansson 2013, 47-50). 
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4 Teoretiskt perspektiv 

4.1 Val av teori 

Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv i analysen av mitt syfte och den insamlade 

empirin. Anledningen till detta grundar sig i mina informanters upplevelser av distansutbildningar 

som ett relativt individualistiskt koncept. Att jämföra och undersöka denna typ av lärandesituation 

med ett sociokulturellt perspektiv som utgår från gruppen och samhället i svaret på hur människor 

lär sig, blir en intressant hållpunkt att utgå från. Det jag vill undersöka är så ledes hur ett 

individualistiskt perspektiv på lärande kan förstås utifrån ett socialt grupp-perspektiv. 

 

4.2 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande   

"Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen 

och hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö 2000, 9). Lärande går inte att förstå endast från 

ett individuellt perspektiv, utan förekommer alltid i samspel med samhället och sociala 

sammanhang. Dessa situationer skapar regler för vad och hur någon kan lära sig (Illeris 2007, 33). 

Människan har alltid haft en förmåga till att lära av varandra, att samla kunskap, vidareutveckla 

idéer, hålla nya färdigheter vid liv och överföra kunskapen till nästa generation (Säljö 2013, 13). 

Med andra ord hänvisas den kulturella aspekten till att människans psykiska grundstruktur har 

utvecklats i samklang med kulturens utveckling (Illeris 2007, 78). Gällande individens lärande är 

detta starkt kopplat till hur färdigheter och kunskaper är strukturerade i samhället. För att förstå 

människans lärande och utveckling kan det därför vara av betydelse att utgå från samhället i 

sökandet efter ett svar (Säljö 2013, 20).   

 

Lärande kan inte enbart förklaras genom en hänvisning till skolan och undervisning då skolan är ett 

relativt nytt fenomen i människans historia, det måste istället förstås utifrån ett bredare perspektiv. 

Lärande är en del av människans alla handlingar och för att förstå hur det fungerar måste hela den 

sociala miljön var inkluderad i analysen (Säljö 2013, 13-14). Ett grundantagande för begreppet 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att människors lärande är komplext. Det finns inte ett enkelt 

svar på hur vi tillägnar oss kunskap och färdigheter och lärandets natur kan inte komprimeras till att 

handla om enbart teknik och metod. All kommunikation och aktivitet på arbetsplatsen, i vänkretsen, 
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i familjen och på fritiden bidrar till ett lärande och är viktiga att ta hänsyn till i betraktelsen av detta 

(Säljö 2000, 11-13). 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande försöker alltså svara på frågor som: Hur tar människor till 

sig samhälleliga kunskaper och erfarenheter? Hur lär hon sig applicera dessa i skilda sammanhang? 

Hur förs dessa insikter vidare? Det handlar inte om att utesluta individen, snarare titta på samspelet 

mellan individen, skolan, familjen, organisationer och de olika tekniska resurser som finns utanför 

människan. Att utifrån ett lärande perspektiv se på olika aktiviteter i samhället och hur de påverkar 

människan. Vad som är viktigt att ha i åtanke är dock att det inte finns en generell "lärande princip" 

som kan generaliseras på alla samhällen. Istället handlar det om att se hur människor och kollektiv 

tar till sig, utvecklar och för vidare kunskap utifrån deras specifika kultur och den tid de lever i. 

Även inom ett visst samhälle behövs ett ödmjukt förhållningssätt gentemot "en sanning" kring 

människors lärande. Sociala grupper och kön är exempel på faktorer som kan spela in i lärandets 

process, då olika människor växer upp under olika förhållandet och har tillgång till olika resurser, 

även inom samma kultur (Säljö 2013, 20-21).   

 

4.3 Redskap, verktyg och artefakter 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv spelar redskap, verktyg och artefakter en viktig roll i synen på 

lärande. De syftar till alla de resurser, både fysiska och intellektuella/språkliga, som en person har 

möjlighet att använda sig av i agerandet och förståelsen av sin omvärld. Ett fysiskt redskap skulle 

kunna vara en traktor som används för att plöja en åker, medan ett intelligent redskap kan beskrivas 

som en matematisk formel som hjälper till att lösa ett problem. De fysiska och intellektuella 

resurserna hänger dock ofta samman, till exempel ger kunskapen att kunna läsa (intelligent redskap) 

möjligheten till att förstå en skriftlig instruktion (fysiskt redskap). Problemet med själva lärandet 

syftar sedan till hur väl vi i interaktion med andra människor kan tillgodogöra oss dessa redskap och 

resurser och på så sätt utveckla lärandet (Säljö 2000, 20-22). Artefakter har i princip samma 

innebörd som redskap och verktyg men är mer kopplat till de kulturella resurser som används i 

vardagen för att underlätta vårt tänkande och handlande. Kulturer värderar och har tillgång till 

artefakter i olika grad beroende på samhällets utveckling och dess behov. I västvärlden har till 

exempel den teknologiska utvecklingen kommit långt och vi använder allt från bilar till miniräknare 

som stöd för att genomföra aktiviteter eller för att lösa problem. Dessa artefakter blir alltså en del av 

människans fysiska och intelligenta resurser, eftersom att användandet av dessa ingår i en 

verksamhet. Om vi ska förstå hur människan lär och använder sina kognitiva förmågor, måste vi 
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alltså ta hänsyn till de artefakter som vi använder oss av, eftersom att aktiviteterna är ett samspel 

med dessa (Säljö 2000, 74-76).  

 

4.4 Mediering 

Mediering är nära sammanlänkat med verktyg och artefakter och beskriver hur vi upplever vår 

omvärld genom vår användning av dessa redskap. Mänsklig kompetens har byggts in i artefakter 

och förändrar hur vi ser på vår omvärld. Ett exempel är en klocka där vår uppfattning om tid har 

förflyttats utanför våra kroppar och in i ett redskap som delar in tiden i sekunder, minuter och 

timmar. Med hjälp av denna upplever vi världen på ett specifikt sätt och klockan blir därmed ett 

medierande redskap. Vi skapar våra erfarenheter via olika slags medierande verktyg, beroende på 

vilken kultur vi lever i och användandet av redskapen blir således en bindande länk mellan vårt 

medvetande och tolkningen/agerandet av vår värld. Tolkningen uppstår därmed inte direkt från 

människa till omvärld utan går via en mellanhand, ett medierande verktyg. Dessa ses som 

sociokulturella resurser som är nödvändiga att ta med i beräkningen vid en förståelse för 

människans upplevelsevärld (Säljö 2000, 80-81).   

 

4.5 Kommunikation  

John Dewey ser också på lärande utifrån den sociala gruppen och de samhälleliga strukturerna. 

Resonemanget grundar sig i att alla levande organismer interagerar med dess omgivning för att 

överleva. Livsprocessen pågår i en cykel där människor dör, men gruppen står kvar. Människors 

tankar, vanor, tro och förhoppningar lever vidare genom gruppens förnyelse av dessa erfarenheter. 

Redan från tidig ålder har den sociala miljön stor betydelse för människans lärande och utbildning 

(Deyew 1999, 35-36). Skolan är här en viktig plattform för utbildning men endast en av många 

varianter på medel för att skapa lärande. Den är dessutom relativt ytlig i jämförelse med andra 

kanaler där utbildning förekommer, så som i andra sociala sammanhang. Kommunikationen måste 

dock vara av ömsesidig karaktär där båda parter är delaktiga och engagerade, då kan konsekvensen 

bli att ens egna och mottagarens erfarenhet förändras och utvecklas. Social verksamhet blir på så 

sätt bildande och stimulerar och påverkar vårt tänkande, handlande, moral och fantasi (Deyew 1999, 

37-40).   

 

4.6 Språket 

Ett annat fenomen som är nära sammanlänkat med kommunikation är språket. Ursprungligen 
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uppstod detta kommunikationsmedel i en arbetsprocess och är i första hand alltså en källa till 

förståelse, i situationer där social samvaro är viktig. Språket kan förklaras som ett medel för att 

medvetet överföra en tanke eller en åsikt, en annan del av språkets grundläggande funktion är 

möjligheten att generalisera. Att föra över betydelsen av ord i andra sammanhang som även 

mottagaren känner till och därmed göra sig förstådd (Vygotskij 1999, 38-40). Ljudets betydelse i 

språket är också en viktig faktor. Det har nämligen en specifik funktion av tecken som skapar en 

betydelse. Språket utan denna betydelsebärande enhet förlorar däremot sin viktiga funktion 

(Vygotskij 1999, 42). Språket är även en viktig aspekt i människors lärande. Det är grunden i hur vi 

kan skapa mening och förståelse av något. Vi kan via språket skapa kategorier och organisera våra 

intryck och utveckla nya kunskaper, samtidigt som vi kan dela vår erfarenhet via språket med andra 

människor. Sammanfattningsvis är språket en väldigt viktigt och rik resurs för att förmedla och 

tillägna sig kunskap (Säljö 2000, 34-35).  

 

5 Metod 

5.1 En induktiv process 

Till en början var mitt ämnesområde ett annat än i den nuvarande uppsatsen. Min tanke var först att 

undersöka hur lärande via digitala verktyg kan uppfattas. Jag hittade ett företag som jobbade med 

just detta och bokade in ett möte med deras företrädare för att undersöka hans syn på lärande och 

digitala verktyg. I samtalet visade det sig att han var skeptisk till mitt syftes kompatibilitet med 

företagets arbetssätt och profil. Anledningen till detta bottnade främst i två saker: Dels delade vi 

inte synen på lärandets innebörd. Han ansåg att deras företags huvudsakliga uppgift var att genom 

träningsprogram i digitala verktyg förändra ett beteendemönster hos kunden, vilket enligt honom 

inte var ett lärande. Det handlade inte om en kunskapsinhämtning utan om att ändra mönstret i sitt 

agerande. Jag ansåg dock att en beteendeförändring också är ett lärande och förklarade att jag 

kommer att fokusera på just detta när jag undersöker och besvarar mitt syfte. Förutom denna 

meningsskiljaktighet tyckte han att mitt begrepp "digitala verktyg" var för oprecist och menade att 

det finns många olika typer av just digitala verktyg. På grund av dessa två faktorer ville han att jag 

skulle precisera mitt syfte innan han kunde avgöra om deras företag ville vara delaktiga i uppsatsen 

eller inte. 

 

Att ge ett mer specifikt syfte var svårt då min tanke var att arbeta induktivt. Denna process 

kännetecknas av ett angreppssätt där det empiriska materialet ligger till grund för analysen och där 
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teoretiska begrepp kan komma att ändras efter hand Dalen (2007, 50). Detta gjorde att jag inte var 

helt säker på frågeställningarnas exakta karaktär eller syftets precisa formulering från början. Jag 

kunde helt enkelt inte ge honom ett mer tydligt syfte än vad jag redan hade gjort. Svaret blev då att 

företaget inte ville delta i uppsatsen och de bad mig att inte kontaktade deras kunder för eventuella 

intervjuer. Vid denna tidpunkt kände jag att det inte fanns något mer att säga som skulle få honom 

att byta åsikt vilket ledde till ett nytt ämnesval och inriktning i uppsatsen. Ovanstående process 

visar hur ett induktivt angreppssätt kan påverka förloppet och utgången av ett arbete vilket i mitt fall 

ledde till ett nytt fokus och inriktning för min uppsats. 

 

I val av nytt ämne hade jag kvar tanken på att undersöka lärande via digitala verktyg. Jag började 

fundera över vad det finns för sammanhang som angränsar till, eller liknar detta område. 

Distansutbildningar och lärande var då något jag började fundera över. Vad människor har för 

upplevelser kring distansutbildningar och deras syn på lärande i detta sammanhang. Då ämnet 

kändes relevant och intressant bestämde jag mig för att undersöka detta fenomen. 

 

5.2 Intervju som metod 

Valet att utgå från en kvalitativ ansats med intervju som metod grundade sig i mitt syfte: Att 

undersöka upplevelser av distansutbildningars begränsningar och möjligheter med fokus på 

lärande. Steiner Kvale beskriver en forskningsintervjus syfte som att upptäcka och undersöka en 

persons livsvärld och därefter tolka materialets mening (Kvale 1997, 13). Detta passade väl in på 

mitt syfte, att utifrån mina informanters synvinklar undersöka deras upplevda situation kring 

distansutbildningar och lärande. Jag valde att använda mig av en strukturerad intervju som enligt 

Monica Dalen beskrivs som en intervjuform med en struktur av i förväg bestämda teman och frågor. 

Den kan vara passande att använda när forskaren inte vill förlita sig på att informanten ska tala fritt 

och öppet om sina erfarenheter, eller när situationen är ovan och ny för intervjuaren (Dalen 2007, 

31). 

 

5.3 Urval  

I sökandet efter informanter valde jag att vända mig till min bekantskapskrets, eftersom att flera 

personer där har studerat på distans. Flera av de tillfrågade tackade ja, varpå jag fick tips om 

ytterligare några personer att intervjua. Dalen beskriver tillvägagångssättet, att söka upp 

informanter utifrån vissa faktorer, som ett kriterieurval. Att sedan få tips om nya informanter via de 
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redan intervjuade beskrivs som snöbolls-metoden (Dalen 2007, 56-64). Jag valde att totalt intervjua 

fem informanter. 

 

5.4 Intervjuguiden 

Det är av betydelse att utarbeta en intervjuguide innan genomförandet av intervjun, speciellt vid 

användandet av strukturerade intervjuer. På så sätt omvandlas problemställningen till centrala teman 

med tillhörande frågor som skapar en struktur i situationen (Dalen 2007, 31). Då jag hade fokuserat 

på den ovan nämnde intervjuformen valde jag att använda mig av en intervjuguide. Dalen beskriver 

vidare att områdesprincipen kan vara av betydelse att använda i utarbetandet av denna, vilket går ut 

på att dela upp intervjuguiden i olika områden med bakgrundsfrågor innan eventuellt mer känsliga 

teman behandlas. Därefter avrundas intervjun med frågor av åter igen generell karaktär. Detta sätt 

att utforma en intervjuguide syftar till att skapa ett fritt och öppet klimat och få informanten att våga 

prata öppet om sina erfarenheter (Dalen 2007, 31-32). Jag ansåg att områdesprincipen var ett tydligt 

sätt att strukturera mina intervjufrågor på, så jag började med att behandla grundfrågor så som ålder 

och sysselsättning, för att sedan gå vidare till de mer centrala frågorna som berörde informanternas 

erfarenhet av distansstudier och lärande. Sist rundade jag av med möjlighet till övriga funderingar 

eller reflektioner. Frågorna skrevs för enkelhetens skull i imperfekt, men har anpassats till presens 

till de informanter som för tillfället studerar på distans. 

 

5.5 Intervjun 

I mötet med informanterna började jag med att orientera dem i upplägget av intervjun. Jag beskrev 

dess syfte, struktur på frågorna och bad om tillåtelse med att spela in samtalet. Kvale beskriver 

denna procedur som viktig, bland annat för att skapa en god kontakt mellan intervjuaren och den 

intervjuade (Kvale 1999, 120). Jag försökte under intervjuns gång att ha ett öppet förhållningssätt 

och lyssna aktivt på informanterna, så att de kunde känna en trygghet gentemot frågorna och mig. I 

slutet av intervjun lämnade jag utrymme för övriga funderingar. Detta beskrivs av Kvale som bra 

för att ge informanten utrymme till att ventilera eventuella tankar som dykt upp efter hand Kvale 

(1999, 120). Intervjun var som tidigare nämnt strukturerad, vilket gav mig möjlighet att hålla fokus 

på ämnet via frågorna samtidigt som jag kunde vara uppmärksam på informantens riktning och 

fokus i sitt berättande.  
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5.6 Tolkningsprocessen 

Analysprocessen i kvalitativ forskning är något som pågår i flera steg. Det hela syftar tillbaka till 

sambandet mellan beskrivning och tolkning vilket varvas under hela processen. I det första steget i 

intervjun ger informanten en beskrivning av fenomenet, varpå intervjuaren tolkar detta. Intervjun 

skrivs sedan ner och struktureras, ges mening och innebörd och tolkas åter igen Kvale (1999, 170-

171). Jag har precis som denna beskrivning analyserat och tolkat mina intervjuer och dess material i 

olika steg och på olika nivåer, vilket har påverkat det slutgiltiga resultatet. I tolkningen av 

intervjuerna har jag även använt mig av en hermeneutisk ansats. Kvale (1999 ,49-50) beskriver 

detta som att utröna en texts mening och förståelsen för denna. Detta kan beskrivas utifrån den 

hermeneutiska cirkeln, där textens delar påverkar den totala enhetliga textens mening, och vice 

versa.  

5.7 Etiska överväganden 

I samband med intervjun och kontakt med mina informanter har jag tagit hänsyn till de gällande 

forskningsetiska riktlinjerna för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är: 

samtyckeskravet, att personen själv ska bestämma om hen vill delta eller inte och även kunna 

avbryta sitt deltagande när som helst utan att detta ska bidra med negativa konsekvenser. 

Informationskravet, att informanten ska bli informerad om forskningsuppgiftens syfte. 

Nyttjandekravet, att insamlad data kring specifika personer inte får användas till annat än till den 

specifika forskningen. Sist berörs konfidentialitetskravet, att alla berördas personuppgifter ska 

förvaras på en plats som inte är åtkomlig för obehöriga samt att personerna ska bli lovade 

konfidentialitet i forskningen (Vetenskapsrådet 2012).  

5.8 Källmaterial 

De källkritiska kraven i val av litteratur är viktiga att förhålla sig till. Med andra ord källor som 

uppfyller kraven på oberoende, äkthet, tendens och samtidighet. Med andra ord en strävan efter 

primära, samtidiga och neutrala källor (Esaiasson et al. 2012, 289). Jag har i största möjliga mån 

tagit hänsyn till dessa riktlinjer i valet av källor. De sökord jag har använt mig av för att finna 

relevant litteratur är: sociokulturellt perspektiv, socialt lärande, distansutbildning, distanslärande, 

lärande, e-lärande och digitala verktyg. 

5.9 Reflektion över metoden 

Gällande metodens validitet kan man uttyda flera svar. I samhällsvetenskaplig forskning beskrivs 
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validiteten som huruvida metoden mäter det som avser att mätas, det vill säga, hur väl 

intervjusvaren verkligen svarar på syftet med undersökningen. Det kan dock finnas andra 

uppfattningar om validiteten än som en ”sanning” av rätt eller fel. I själva verket kan det inom 

kvalitativ forskning finnas flera sanningar, vilket kan göra validitetsbegreppet en aning svår att 

förhålla sig till. Istället kan ord som tillförlitlighet eller trovärdighet användas för samma ändamål 

(Kvale 1999, 208-215). Jag anser att mina intervjufrågor har avspeglat forskningsfrågorna och 

syftet på ett bra sätt, dock har min strategi som tidigare nämnt, varit att förhålla mig öppen för 

informantens riktning i ämnesval och fokus i intervjun. Detta kan ha lett till att innehållet i 

informantens berättelse inte direkt återspeglade mitt syfte. Dock var mitt fokus alltid att förutom 

den lärande aspekten även undersöka informanternas upplevelser i stort om fenomenet 

distansutbildningar. Om svaren har ”svävat ut” mycket har jag istället försökt styra tillbaka samtalet 

till fokus för studien. Angående reliabiliteten beskriver Kvale detta som något som kan härledas till 

olika delar i processen, i utskriften eller senare i analysen, men även under själva intervjun. Där 

handlar det främst om huruvida intervjuaren har påverkat riktningen i svaren genom att eventuellt 

ställa ledande frågor (Kvale 1999, 213). Jag har försökt att utifrån denna aspekt ställa relativt öppna 

frågor, för att informanten skulle känna sig fri att belysa det som hen ansåg vara viktigt. I utskriften 

av intervjuerna kunde jag dock märka en tendens till mer slutna frågor, vilket kan ha påverkat 

informantens svar ifråga om riktning och innehåll. Jag anser ändå att detta är en liten del av 

intervjuerna och bör därför inte ha påverkat den totala analysen i stor utsträckning. 

  

Val av informanter är en annan aspekt av metoden som bör diskuteras. Dalen beskriver urvalet av 

informanter i kvalitativ forskning som en mycket viktig process, där exempelvis antal och kriterier 

för urval måste tas hänsyn till. Om urvalet inte går i linje med i frågeställningarna är det sannolikt 

att även resultaten blir missvisande (Dalen 2007, 54-57). Jag har som tidigare nämnt valt att 

intervjua en relativt homogen grupp beträffande ålder. Alla tillhör ett åldersspann mellan 23 och 29 

år vilket innebär en generation som troligtvis har växt upp i ett högteknologiskt samhälle. Samtliga 

informanter beskrev sig även vara väl förtrogna med teknisk utrustning, så som datorer, innan deras 

distansutbildning startade. Utifrån denna situation ville jag se hur just denna generation upplevde en 

studieform där tekniken, så som datorer, är en central del av lärandet. Kan en vana och trygghet 

med att använda en dator kanske har påverkat upplevelsen och lärandet i distansutbildningar? Trots 

denna aspekt rörande ålder finns dock en skillnad mellan informanterna som är värd att belysa. När 

informanterna studerade på distansutbildning skiljer sig med ett spann på cirka nio år. Därav kan det 

troligen även finns en variation i deltagarnas upplevelser kring distansutbildningens karaktär då 
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denna utbildningsform eventuellt har hunnit utvecklas och förändras över tid, vilket kan vara 

intressant att ta hänsyn till i betraktelsen av resultaten. 

 

 

6 Resultat/Analys 

6.1 Resultat/Analys – inledning 

Nedan ges en kort presentation av informanterna som har benämnts med siffrorna ett till fem. 

Därefter följer en genomgång av resultaten från intervjuerna och en analys av dessa, kopplat till min 

teoretiska utgångspunkt och mitt syfte: Att undersöka upplevelser av distansutbildningars 

begränsningar och möjligheter med fokus på lärande. Resultatet är uppdelat i fyra centrala teman 

som har berörts mest i intervjuerna. Jag kommer även att undersöka hur svaren förhåller sig till 

begreppen distans i tiden, i rummet, i dialogen och i strukturen. Dessa kategorier är som tidigare 

nämnt viktiga att förhålla sig till i distansutbildningar för att kompensera för brister i denna 

utbildningsform (Larsson 2004, 16-18). Avslutningsvis ges en sammanfattning av 

resultaten/analysen. 

 

6.2 Presentation av informanterna 

Den första informanten är 27 år och heltidsstuderande. Hon läser inte på distans för närvarande men 

har gjort så för några år sedan, både på heltid och halvtid. Kurserna har varit historia, idéhistoria 

och arbetsrätt på eftergymnasial nivå. 

 

Informant nummer två är 29 år och för närvarande arbetande, arbetssökande och studerande. Hon 

har erfarenhet av distansutbildningar från en tidigare läst kurs i projektledning och en pågående 

kurs, kallad "det professionella samtalet." Studietakten är för närvarande 25 procent medan den 

förra utbildningen var på halvtid. 

 

Nästa informant läste en distanskurs på Komvux för cirka nio år sedan, är 27 år och för närvarande 

heltidsarbetande. Studietakten i kursen var hög, cirka 300 procent och pågick i tolv veckor. Ämnet 

var fysik på gymnasial nivå. 

 

Den fjärde informanten studerar för närvarande heltid på distans och är 23 år. Det är ett två-årigt 



 
 
 

 
 
 

AGE  18 

18 

program vid namn "Ledarskap, kvalitet och förbättring" och tillhör Campus Gotland via Uppsala 

universitet. Studierna har pågått i ett år.  

 

Informant nummer fem är 25 år och heltidsarbetande. Hon studerar inte på distans för tillfället men 

har gjort så förra året. Kursen var en kostrådgivarutbildning och var förlagd till en privat skola på 

eftergymnasial nivå. Studietakten var cirka 20 procent och pågick i cirka två månader. 

6.3 Kontakten med lärare  

Något som har berörts av samtliga informanter är vikten av en bra och personlig kontakt med 

läraren/den ansvariga för utbildningen. Önskan till detta tycks bottna i flera faktorer så som behovet 

av struktur, motivation och att kunna få hjälp och inte ”fastna” i studierna. Att få flera 

vinklar/perspektiv på sitt lärande och en verklighetsförankring till teorin har också beskrivits som 

viktiga anledningar.  

 

Den första informanten beskriver olika typer av lärarkontakt i olika distanskurser hon deltagit i. I 

ena kursen var lärarna väldigt närvarande, engagerade och hade en personlig framtoning. De lade 

upp filmklipp i början av kursen med en presentation av sig själva och ämnet, vilket upplevdes som 

mycket positivt. Det var tydligt att lärarna tyckte det var kul att leda kursen som överlag hade en 

tydlig struktur med kontinuerliga inlämningsuppgifter. ”... de var väldigt noga med att man inte 

skulle hoppa av och att man skulle ha kontakt med lärarna. De var väldigt snabba på att maila... 

Jag kände att man aldrig haft så bra kontakt. De skrev utförligt och man fick fråga och så, så de 

var jätteduktiga faktiskt!” I den andra distanskursen var den ansvariga läraren stationerad i USA, 

via en doktorandtjänst. Känslan i stort var att läraren var tvungen att ha kursen bara för att kunna få 

forska, utan så mycket engagemang för själva kursen eller dess deltagare. Den enda kontakten med 

läraren skedde via en obligatorisk klasschatt, där läraren främst upplevdes ha en skarp och dömande 

ton mot studenterna. Den negativa upplevelsen av kursen beskrivs dock även ha berott på andra 

saker, så som dålig studiemotivation och det faktum att många deltagare hoppade av kursen efter 

hand. Ämnesinriktningen tycktes också vara svår att läsa på distans då det krävdes mycket 

diskussion av texter. Den tredje distanskursen beskrevs i väldigt goda ordalag. Läraren var väldigt 

närvarande och engagerad och jobbade mycket med webbföreläsningar, där han själv var delaktig 

och synlig på bilden. ”Han var en jättemysig gubbe! Vi kunde maila honom och fick snabbt frågor 

och så.” Kursen beskrevs ha en stor verklighetsförankring med många praktiska exempel, vilket 

ansågs bidra mycket till en förståelse av ämnet. Så även om kursen i stort ansågs vara rätt tuff med 
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ett högt studietempo var upplevelsen av denna väldigt positiv.  

 

Den informant som för närvarande studerar heltid på distans beskriver också lärarkontakten som 

olika i de delkurser som varit. I den ena kursen var lärarna väldigt aktiva, dels genom webb-

föreläsningar där informanten aktivt kunde delta live. Hon tyckte detta var väldigt positivt, dels att 

kunna se läraren men också att känna sig delaktig. I den andra kursen var lärarna däremot inte lika 

engagerade. Den mesta kontakten de hade med lärarna var i deras kommentarer på informantens 

inlämningsuppgifter, vilket i sig beskrevs ha ganska dålig kvalitet. ”Jag kan få samma info från en 

uppsatshandledningsbok, det de skriver är inte så mycket mer” (Informant fyra). Hon beskriver 

skillnaden mellan kurserna angående lärarkontakten som följande: ”Om jag hade haft mer kontakt 

så tror jag verkligen, som jag ser i den andra kursen, då får man verkligen ett helt klart mycket 

bättre perspektiv än bara det rent strukturella, det rent tekniska.” Bristen på kontakt hänvisas också 

till en saknad av praktisk förankring till studierna. Då lärarna jobbar som konsulter inom 

utbildningens bransch var förhoppningen att de skulle dela med sig av sina erfarenheter och skapa 

ett större lärande för studenterna, vilket alltså inte har skett.  

 

En annan informant beskriver kontakten med sina lärare i två olika distanskurser som främst dålig. I 

den första kursen hade hon ingen kontakt alls med ansvariga. De presenterade sig i ett välkomstmail 

vilket var den enda kontakt som lärarna tog på eget initiativ. Det fanns möjlighet att nå dem på 

utsatta tider men denna tjänst använde hon sig inte av. ”Man var verkligen ensam i det man gjorde” 

(informant 2). I den andra kursen som pågick vid intervjuns tillfälle ingick några träffar på fysisk 

plats, vilket upplevdes som positivt. ”Nu i denna kurs, eftersom att det är obligatoriska träffar och 

man har träffat kursansvariga, så känner man sig inte lika ensam i studierna.”  I övrigt så beskrevs 

lärarna dock som frånvarande då de inte hade gett någon feedback på uppgifter (trots att det var 

utlovat). Denna avskildhet från lärarna upplevdes som väldigt negativ och hon beskrev det som 

svårt att orka engagera sig i kursen. Bristen på engagemang härleddes även till tekniska brister i 

kursens upplägg och dålig närvaro från övriga deltagare. Den tredje informanten beskrev kontakten 

med läraren som väldigt viktig och en förutsättning för att klara av studierna och inte ”fastna” vid 

svåra uppgifter/problem. Frustrationen som uppstod vid tidsfördröjningen mellan fråga och svar var 

mycket stor. Han beskrev att problematiken delvis kan ha berott på att ämnesinriktningen (fysik) 

upplevdes svår att lära sig helt på egen hand. Han kände även en problematik kring att formulera 

frågorna på ett tydligt sätt, när han inte själv alltid förstod innehållet i studierna. Svaret på frågan 

kunde därmed bli av en karaktär som inte återspeglade det som informanten egentligen behövde 
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veta. Han beskriver det också som väldigt tidskrävande att behöva läsa om kapitel då hjälpen inte 

fanns att nå på en gång. Det var heller inte alltid som han kontakta läraren när en fråga uppstod. En 

faktor beskrevs ha kunnat vara brist på personlig information från läraren. ”Jag såg aldrig hur min 

lärare såg ut till exempel. Så här efteråt kan jag ju känna att om jag inte får den här personliga 

kontakten så var det liksom som att man… Det första jag gjorde var ju inte att ringa och fråga, utan 

jag läste själv.” Den femte informanten upplevde responsen från läraren som väldigt bra. Det fanns 

möjlighet att både ringa och maila honom och han svarade ofta snabbt på frågorna. I frågan om det 

var något som hon upplevde som problematiskt med utbildningen svarar hon att väntan som 

uppstod innan läraren svarade på ett mail var lite jobbigt. I övrigt uppfattades kursen som mycket 

bra.  

6.4 Analys – Kontakten med läraren 

Som tidigare nämnt kommer jag att förhålla mig till strukturen distans i tiden, i rummet, i dialogen 

och i strukturen, för att titta på hur informanterna har uppfattat distansutbildningarna och deras 

lärande kopplat till detta (se stycke 2.2). Gällande distans i rummet, i dialogen och i strukturen går 

det att uttyda flera kopplingar till informanternas erfarenheter kring kontakten med läraren. Några 

av informanterna beskrev exempelvis frustrationen med fördröjda svar på en fråga, det vill säga den 

asynkrona kommunikationen, med andra ord en distansering i dialogen. Det sades skapa ett hinder 

att komma vidare i studierna, att personen lätt fastnade på ett problem om hjälpen inte gavs inom en 

snar framtid. Distans i rummet har inte specifikt tagits upp som ett problem, men skulle ändå kunna 

tolkas som en svårighet då problemet med den asynkrona kommunikationen troligtvis hade kunnat 

lösas om lärare och student befann sig i samma rum, exempelvis i en föreläsningssal. För att lösa en 

distansering i de olika strukturerna behövs som tidigare nämnt ett medvetandegörande från lärarens 

håll och en kompensation för eventuella brister i kommunikationen som kan uppstå i en 

distansutbildning, till exempel en avsaknad av att kunna tolka kroppsspråk (Larsson 2004, 16-18). 

Huruvida en kompensation har gjorts i informanternas kurser är olika. Den första informanten 

upplevde i flera av kurserna att kommunikationen fungerade väldigt bra, mycket på grund av 

lärarnas initiativ till en personlig kontakt, där exempelvis webbföreläsningar underlättade mycket av 

kontakten. Informant två hade å andra sidan främst negativa upplevelser av kontakten med lärarna, 

då dessa inte hade ansträngt sig för att kommunikationen skulle fungera. I samma kurs upplevde 

informanten en svårighet att engagera sig, vilket skulle kunna vara en effekt av en större 

distansering.  
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Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och betydelsen av kontakt med en lärare kan 

kopplingar främst göras till språket och kommunikationen. Deyew beskriver kommunikationen som 

en förutsättning för att kunna skapa ett samhälle som strävar mot ett gemensamt mål, vilket bidrar 

till ett utvecklande av denna och individerna i sig (Deyew, 1999). Från detta perspektiv går det att 

betrakta utbildning som en variant på ett samhälle, då en kurs också innehåller vissa mål och 

kriterier som ska uppfyllas. Läraren och studenten har på så sätt samma strävan med kursen, att 

studenten ska utvecklas och tillägna sig ny kunskap. Deyew menar vidare att det som är viktigt i 

kommunikationen är en ömsesidighet och ett engagemang från båda parter. Utifrån denna situation 

kan kunskap tas tillvara på och individen kan utvecklas (Deyew, 1999). Gällande kommunikationen 

mellan lärare och student i informanternas utbildningar går det att urskilja flera svar. I vissa fall har 

kommunikationen fungerat väldigt bra, främst på grund av lärarens tydliga engagemang och 

struktur på kursen. Snabba svar på frågor, ett personligt bemötande och en verklighetsförankring till 

kursens innehåll verkar ha bidragit till en motivation och ett lärande hos informanten. I de fallen där 

läraren varit mer frånvarande tycks informantens engagemang för kursen inte ha varit lika stort, 

utan istället ersatts av en frustration. Sammanfattningsvis verkar den ömsesidiga kommunikationen 

vara en viktig aspekt i huruvida studenten kan känna sig delaktiga och motiverad i utbildningen, 

vilket därigenom kan skapa ett större lärande.  

 

Språket är som tidigare nämnt också en viktig del i kommunikationen människor emellan, 

framförallt med betoning på skapandet av förståelse (Vygotskij, 1999). Informant ett beskrev 

exempelvis att läraren i den ena distanskursen svarade utförligt på frågor via mail. Detta skapade en 

bra förståelse och ett positivt intryck av läraren och kursen och verkade ha bidragit till ett lärande. 

Då ett utförligt svar skulle kunna tolkas som ett väl formulerat språk kan detta alltså ha bidragit till 

informantens positiva uppfattning om kursen. En annan informant tar upp svårigheten med att själv 

formulera sig korrekt i skrift när det fanns en osäkerhet kring innehållets betydelse i uppgifterna. 

Svaret som responderades från läraren kunde därför bli av annan karaktär än vad informanten sökte 

vilket skapade en frustration. Här går det att se en eventuell koppling till språkets ljudmässiga 

betydelse. Vygotskij nämner att ljudet i språket har som tidigare nämnt specifika betydelsebärande 

tecken (Vygotskij, 1999). Eventuellt försvinner en viktig funktion för förståelse i och med 

kommunikation via text där ljuden är exkluderade. Kanske skulle förståelsen mellan informanten 

och läraren därför ha blivit bättre om de hade haft kontakt via exempelvis telefon eller på fysisk 

plats där ljuden varit delaktiga i kommunikationen.  
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6.5 Betydelsen av det sociala 

Bristen på social kontakt med klasskamrater har varit påtagligt i alla informanters berättelser. Det 

har uppfattats som negativt med olika konsekvenser som följd. För några har det främst handlat om 

den lärande aspekten, medan andra upplevde en saknad utifrån behovet att umgås med folk för 

trevlighetens skull. Möjligheten till nya perspektiv och synvinklar på studierna tycktes ändå vara 

den främsta anledningen till behovet av social kontakt, att via samtal kunna diskutera ett 

problem/ämne och på så sätt få en djupare förståelse för det.  

 

Informant fem hade ingen kontakt alls med kurskamrater och saknade ibland andras perspektiv på 

studiematerialet. Att bara få sitt eget och lärarens synvinkel på en text ansåg hon begränsande 

möjligheten till att lära sig om fenomenet. När hon tidigare arbetade med grupparbeten tyckte hon 

att det bidrog till ett större lärande, i och med flera personers synvinkel på ämnet. ”Man tappar ju 

hela tiden sociala diskussioner. Någon kanske frågar någonting som jag inte ens tänkt på... Så det 

förlorar man ju och det hade säkert gjort att man lärt sig ännu mer.” Hon beskrev också att det 

ibland kan vara tufft att inte få någon mental hjälp från andra, till exempel i tentaperioder. ”Om det 

är andra människor som sitter i den här tentaångesten som man själv så är det ju ofta lättare. På 

distans är du ju väldigt ensam.” Informant två beskriver också avsaknaden av kontakt med 

klasskamrater som en brist på andras perspektiv. Att inte kunna prata med eller fråga någon om 

oklarheter kring studierna upplevdes som jobbigt. ”När man läser på distans har man ju inte 

samma möten med andra studenter och kan byta erfarenheter och prata om uppgifter... nu är man 

mer ensam och man måste ta reda på allting själv.” Hon beskriver vidare bristen på föreläsningar 

och att detta påverkar hennes lärande negativt. Att studera på distans upplevs kräva en annan 

självdisciplin samt att mer tid behöver avsättas för studierna. 

 

En annan informant hade inte heller ha haft någon kontakt med klasskamrater i sin utbildning och 

belyser avsaknaden av den ”sociala checken”. Med andra ord möjligheten att fråga sina 

kurskamrater om deras förståelse för ämnet och på så sätt få en uppfattning av sin egen nivå i 

studierna. ”När man är på plats på en föreläsning och man sitter bredvid någon kan man fråga: 

fattar du? Och rätt ofta säger de nej och då vet man att jag måste inte fatta det här, utan det kan 

kanske blir klarare när vi gör någon övning sen” (informant tre). Den fjärde informanten, som för 

närvarande studerar heltid på distans, beskriver svårigheten med att inte få delta i diskussioner på 

samma sätt som hon är van att göra i ”vanliga studier”. Detta beskrivs vidare påverka 

djupinlärningen och bredden i den tillägnade kunskapen. ”att inte få diskussionen på samma sätt 
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tror jag verkligen gjort att jag inte får så många perspektiv och kanske inte får en djupare 

förståelse, samtidigt som jag vet att den grundläggande kunskapen kommer man ha med sig tror 

jag” Hon betonar också valet att bo i samma stad som många av sina vänner, vilket blir en 

kompensation av den bristfälliga kontakten med klasskamrater. De sitter ofta och studerar och 

diskuterar saker tillsammans, även fast de läser olika utbildningar, vilket beskrivs som väldigt 

värdefullt. ”Även om vi aldrig kommer att kunna diskutera på samma sätt i mina studier så.. Vi 

sitter och pluggar tillsammans och även om de pluggar på sitt så är det bra med rutin om man har 

samma pluggtimmar.”  

 

En avsaknad av den draghjälp som kan fås i samband med studierna och kontakt med klasskamrater 

beskrivs av informant ett. Även om det fanns ”klasschattar” i hennes utbildning så tyckte hon inte 

att dessa funkade så bra, förutom i de forum där det gick att lämna ”trådar” som vem som helst 

senare kunde kommentera. ”Det var nästan lättare, för då kunde man ju svara när man ville. Även 

om det inte var den här direkta kommunikationen så insåg man att klassen fanns där och hjälptes 

åt.” Hon beskrev sig sitta och studera mycket med vänner på bibliotek. Detta för att komma in i ett 

studiesammanhang som hon kunde känna sig trygg i. Anledningen till detta var inte främst att lära 

sig utan mer för att skapa en känsla av trygghet och ett sammanhang. Dock beskriver hon att en 

ensam studiemiljö kan bidra till trötthet och isolation, vilket indirekt skulle kunna påverka lärandet 

negativt.  

6.6 Analys – betydelsen av det sociala 

Gällande den sociala kontakten är det främst distansen i rummet, i dialogen och i strukturen (se 

stycke 2.2) som har upplevts som svåra att förhålla sig till hos informanterna. I och med att deras 

klasskamrater i de flesta fall inte har befunnit sig i närheten uppstår det en distansering i rummet. 

Några kurser har som tidigare nämnt jobbat med olika forum på webben för att samordna kontakt 

mellan deltagarna, men uppfattningarna om dess användarbarhet har skilt sig åt mellan 

informanterna. Flera tycks ha upplevt en distansering i strukturen och dialogen, i och med forumens 

brister, alltså en avskildhet på grund av datorn som medie.  

 

Betydelsen av sociala sammanhang för att främja lärande kan starkt kopplas till det sociokulturella 

perspektivet. Som tidigare nämnt beskriver Säljö detta synsätt som att människan lär sig i samspel 

med andra i olika sociala sammanhang. Beroende av vilken kultur och tid vi lever i ser dessa 

sammanhang olika ut, med olika färdigheter och kunskaper strukturerade i samhället på olika sätt 
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(Säljö, 2013). Att distansutbildningar har vuxit och fått en betydande roll i vårt samhälles 

utbildningssystem beror möjligen på vår kulturs tekniska utveckling. Här kan uttydas att samhällets 

kunskaper och färdigheter är organiserat i tekniska medel som är en förutsättning för 

distansutbildningens funktionalitet.  

 

Flera informanter beskriver som tidigare nämnt en avsaknad av kontakt med klasskamrater vilket 

har beskrivits ge flera konsekvenser. Dels färre perspektiv på sitt eget lärande, brist på en ”check” i 

huruvida personen är i fas med sitt arbete, men även en avsaknad av mental hjälp för att orka med 

studierna. Här kan det utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att den mer individuella 

utbildningsformen skapar hinder hos informanterna, både på ett mentalt plan i fråga om ork och 

kraft, men även i form av ett djupare och större lärande. Om informanterna istället hade befunnit sig 

en social utbildningskontext hade lärandet kunnat blir mer påtagligt. Säljö beskriver lärande utifrån 

den sociokulturella teorin som något komplext. Det kan inte endast hänvisas till utbildning, utan 

förekommer i alla sociala sammanhang (Säljö 2000). På vilket sätt informanterna har deltagit i 

sociala sammanhang på sin fritid, arbete eller på annat sätt är dock oklart för mig. Jag kan därför 

inte uttala mig om de eventuella effekter på lärandet som dessa eventuella situationer kan har haft. 

Det som kan uttydas är en eventuell skillnad i informanternas lärande utifrån hur de har valt att 

studera, ensam eller med exempelvis vänner. Informant fyra beskrev att hon ofta studerar 

tillsammans med sina kompisar. Utifrån diskussioner och samtal med dem beskrev hon sig ha fått 

nya infallsvinklar på studierna, vilket har gynnat hennes lärande. Samtidigt upplevde några av 

informanterna att deras lärande fungerade väldigt bra i individuella studiemiljöer, eller att den 

sociala samvaron med att studera tillsammans inte påverkade lärandet i sig utan mera varit en 

”trevlighetsfaktor”. Det skulle utifrån detta perspektiv kunna tolkas som att lärande även kan 

förekomma i individuella kontexter utan social interaktion med andra människor. I vissa fall tycks 

dock lärarens närvaro ha vägt upp bristen på kontakt med klasskamraterna, vilket skulle kunna ses 

som en social ersättning av klasskamraterna och därmed som en social kontext i utbildningen.  

6.7 Tekniken och e-lärandet 

E-lärande är som tidigare nämnt ett sätt att ta till sig information via informationsteknik, så som 

bild, ljud och text via en dator (Egidius 2000). Vilken roll informationstekniken har haft i e-lärandet 

är olika hos deltagarna. Datorn beskrivs vara det mest använda tekniska hjälpmedlet och att 

studierna har fokuserats väldigt mycket kring den. Det finns också en genomgående positiv 

uppfattning kring föreläsningar på webben, eller andra sammanhang/övningar där en kombination 
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av bild, ljud, och text verkar ha främjat lärandet. Att bara fokusera på text ansågs av flera bli statiskt 

och skapa sämre motivation. Alla informanter beskrev sig vara väl förtrogna med den tekniska 

utrustningen, både innan studiernas början och under tiden.  

 

Informant ett upplevde att e-lärandet fanns med i utbildningen men betonar främst bild och ljud som 

positiva att få ta del av i studierna. ”De som lyckades få det hela att mer likna ett klassrum eller 

vanlig campusföreläsning tyckte jag var bättre. För då fick man se en person och höra den. Man 

kunde lättare se vad som var viktigt, det var mer saker att haka upp sig på.” Hon tar upp ena kursen 

som ett exempel där det inte fanns några videofilmer utan bara text i form av chattar. Detta 

upplevdes som ganska statiskt och torrt och beskrevs generera i för mycket egna självstudier. Den 

informanten som studerar heltid på distans, upplever en stor skillnad gällande tekniken i de olika  

kurserna. Kursen som använder mest informationsteknik så som live-föreläsningar, upplevs mer 

positivt. Att kunna se läraren och vara delaktig i klassrummet under föreläsningens gång anses ge 

mycket för lärandet. Hon tycker dock överlag att lärandet kan bli enformigt då studierna mest 

kretsar kring datorn. ”Tillslut blir det ju, man skriver så himla mycket på datorn så jag känner ju 

verkligen att det är svårt att stanna upp kanske och reflektera på samma sätt” (Informant fyra). 

 

Informant två beskriver en brist av föreläsningar i den pågående distanskursen då hon anser sig lära 

bättre i kombination med ljud och bild. Den nuvarande situatione beskrevs leda till sämre 

motivation gällande studierna. ”Jag har lättare att lära om jag hör någon berätta... bilder, 

kroppsspråk, tonläge. Det är lättare att förstå och att komma ihåg i det långa loppet.” En annan 

informant upplevde e-lärandet som ett väldigt bra komplement till läsningen av kurslitteraturen i 

böcker. I kursen jobbade de mycket med interaktiva övningar på webben, där studenten själv kunde 

vara med och undersöka ett fenomen genom ett aktivt deltagande. Han beskrev detta som en 

stämningshöjare och en möjlig förklaring till en djupare förståelse för ämnet. Informanten hade 

generellt en väldigt positiv attityd till informationsteknik och tyckte det var roligt att jobba med just 

denna del (Informant tre). 

6.8 Analys – tekniken och e-lärandet 

Angående informationstekniken som har använts i distanskurserna, så skiljer sig uppfattningen om 

dessa utifrån vilka typer av e-lärande som har förekommit. Det uppfattades generellt som svårare att 

lära sig via enbart text, där ljud och bild inte fanns med som hjälpmedel. Detta skulle kunna tolkas 

som en distans i dialogen och strukturen, alltså en distans via ett medie. Huruvida denna 
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distansering har överbryggats med kommunikation och tydlighet från läraren skiljer sig åt i olika 

kurser. Dock verkar ett större lärande främst ha funnits i de situationer där läraren intar en aktiv och 

synlig roll, både gällande text, ljud och bild via datorn. 

 

 

I det sociokulturella perspektivet på lärande skulle tekniska hjälpmedel så som en dator kunna ses 

som redskap, eller artefakter. Säljö beskriver detta som fysiska hjälpmedel som finns utanför våra 

kroppar och som är en produkt av kulturen och samhället vi lever i. Dessa används i sin tur för att 

skapa en förståelse av vår omvärld och hur vi ska agera i den (Säljö 2000). Dock används även 

intellektuella/språkliga redskap för att kunna använda datorn, så som läsande och tekniskt 

kunnande. Alla informanter beskriver sig ha varit väl förtrogna med informationsteknik, både innan 

utbildningens början och under tidens gång. Att flera upplevde datorn som en stor hjälp i sitt 

lärande, framför allt när både ljud, bild och text var inkluderat i undervisningen, kan ha varit en 

produkt av dessa förkunskaper. Det kan alltså tolkas som att datorn har spelat en betydande roll som 

ett medierande verktyg, alltså en mellanhand mellan informanterna och den kunskap som de via 

datorn tar till sig. Säljö beskriver dock hur det sociokulturella perspektivet kopplat till lärande syftar 

till hur vi i interaktion med andra människor kan tillgodogöra oss redskap (Säljö 2013). På vilket 

sätt informanterna har lärt sig att hantera informationstekniken som varit en del i den lärande 

processen har inte behandlats i intervjuerna. Det som framkommit är endast att kunskapen att 

hantera tekniken har tillägnats och påverkat informanternas lärande i olika stor grad.  

 

6.9 Flexibiliteten 

Något som har varit centralt i informanternas berättelse och ett ständigt återkommande tema är 

distansutbildningars flexibla karaktär. Detta är något som främst har upplevts som positivt då det 

har skapat en möjlighet för studenten att själv planera när, hur och var studierna ska gå av stapeln. 

Dock anses denna möjlighet ibland medföra svårigheter, främst gällande sin egen disciplin. 

Huruvida informanterna upplever flexibiliteten som något positivt eller negativt verkar höra ihop 

dels med hur disciplinerad en person upplever sig vara i allmänhet. Andra faktorer som också tycks 

påverka är kursens studietakt, upplägg och struktur.  

 

Informant tre tar upp flexibiliteten som något positivt, främst gällande tid och plats för sina studier. 

Han reste en del under tiden som studierna pågick och jobbade samtidigt på dagarna vilket studierna 

behövde anpassas till. Han beskrev sig också vara väldigt motiverad att genomföra studierna då han 
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hade ett tydligt mål med dem, att komma in på högskolan. Den andra informanten var tudelad till 

utbildningens flexibla karaktär. Hon beskrev en positivitet kring att kunna styra mer över när och 

var studierna skulle äga rum, samtidigt som många möjligheter ansågs kunna skapa en dålig 

studiestruktur. Hon nämner att den nuvarande kursens flexibla upplägg påverkade disciplinen då det 

fattades tydliga ramar för studierna. Det fanns till exempel ingen tidspress på inlämnandet av 

uppgifter vilket bidrog till en svårighet att genomföra studierna. ”Det positiva skulle ju vara om det 

sätts upp datum... just för att man inte skulle bli släpande med allt.” Hon betonar också att det kan 

vara svårare att prioritera en kurs som har en låg studietakt, precis som hennes nuvarande utbildning 

som hade en takt på 25 procent. Som person ansåg hon sig även vara ganska odisciplinerad, vilket 

hon tror har påverkat svårigheten med att prioritera studierna.  

 

Informant fem var väldigt positiv till studiernas flexibilitet. ”Det var skönt att sitta hemma, man 

kan koka kaffe, man kan gå upp när man vill, man kan träna när man vill.” Samtidigt beskrev hon 

att hon inte trodde hon skulle ha disciplinen att studera på distans, men att detta inte blev något 

problem. En anledning till detta hänvisas till kursens tydliga struktur. ”Jag trodde inte jag skulle ha 

disciplinen, men jag hade absolut det. Mentalt, eller pedagogiskt var det ganska bra. Man kunde 

hela tiden bocka av grejer, så jag tyckte det var väldigt pedagogiskt upplagt på det sättet.” En 

annan informant tar också upp flexibiliteten som en positiv faktor, speciellt rörande möjligheten att 

kunna bestämma vart studierna ska äga rum. Hon trodde sig inte heller ha disciplinen för att studera 

på distans, vilket även för henne blev motbevisat. Den första informanten beskrev flexibiliteten som 

en av anledningarna till att hon valde att studera på distans. Dock betonar även hon vikten av en 

tydlig struktur för att orka genomföra uppgifterna och för att förstå vad som krävs för att få 

godkänt.”... gärna mindre övningar ofta än stora för att man ska behålla engagemang och 

kontinuitet. Att man ska få en bild av vad som krävs, för det är svårare på distans.”  

6.10 Analys – flexibiliteten 

Huruvida den flexibla delen av studierna skapar en distans i tiden, rummet, dialogen och strukturen 

är på sätt och vis svårt att svara på. Det skulle kunna bidra till en distans i dialogen om läraren och 

studentens arbete/studietider inte sammanfaller inom samma tidsram. Om informanten exempelvis 

väljer att studera på kvällen och då skickar en fråga via mail, uppstår det en asynkron 

kommunikation om läraren besvarar frågan exempelvis på dagtid, vilket skulle kunna skapa en 

distans i dialogen. En distans i rummet skulle eventuellt kunna härledas till flexibiliteten, men då 

först i andra hand. I och med det flexibla studiesättet kan en person välja vart studierna ska äga rum. 
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Om informanten väljer en individuell miljö utan kontakt med vänner eller klasskamrater så uppstår 

det en distansering i rummet. Det är dock inte direkt på grund av flexibiliteten i sig utan en produkt 

av dess möjligheter, så som valet vart studierna ska äga rum. Huruvida den upplevda distansen 

vägdes upp av en väl fungerande kommunikation tycktes vara olika i informanternas kurser. I de 

fall där det finns en tydlig struktur verkade flexibiliteten inte ha bidragit till samma negativa 

konsekvenser, som ibland annars förekom i form av lågt engagemang eller motivation från 

informantens sida.  

 

Om flexibiliteten kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på lärande är svårt att säga. Precis 

som att distans i rummet kan uppkomma som en effekt av flexibiliteten, kan troligtvis brister i 

exempelvis kommunikation uppstå från samma fenomen. Som nämnt tidigare var informanternas 

uppfattning om flexibiliteten som något positivt eller negativt nära kopplat till utbildningens 

struktur. I de kurser med ett tydligt upplägg verkade kommunikationen mellan lärare och student ha 

fungerat bättre, vilket skulle kunna betyda att flexibiliteten kan påverka kommunikationen på olika 

sätt. Huruvida detta bidrar till en förändring i informantens lärande är svårt att säga, dock är 

kommunikation som tidigare nämnt ett viktigt redskap i den sociokulturella teorin på lärande.  

6.11 Sammanfattning av resultat/analys 

De mest centrala teman som tas upp av informanterna kopplat till distansutbildning är kontakten 

med läraren, den sociala aspekten, tekniken, e-lärandet och flexibiliteten. Betydelserna och 

erfarenheterna av dessa skiftar i karaktär, dock finns vissa gemensamma åsikter. Dels betonas 

vikten av en bra kommunikation med läraren för att skapa engagemang, struktur och motivation i 

studierna. Här går det främst att se en koppling till Deyews resonemang kring kommunikationens 

betydelse för ett lärande, men språket intar också en central roll i den denna process. En brist på 

social kontakt med klasskamrater bidrar främst till en avsaknad av andras perspektiv vilket kan få 

konsekvensen av ett mer ytligt lärande. Här ses tydliga kopplingar till det sociokulturella 

perspektivet då lärande utifrån denna syn främst sker i samhällets sociala kontexter. 

Informationstekniken spelar en viktig roll i studierna där både text, ljud och bild är viktiga faktorer 

för att bidra till ett fungerande e-lärande. Här kan paralleller dras till begreppen medierande 

verktyg, redskap och artefakter som fungerar som en mellanhand mellan människan och kunskapen. 

Datorn är det främsta medierande redskapet för informanterna och bidrar till att lättare kunna 

tillägna sig kunskap och upprätthålla en kommunikation med lärare och deltagare på kursen. 

Flexibiliteten berörs även som främst en positiv faktor i distansutbildningar, även om detta till viss 
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del är beroende av en väl fungerande struktur i kursen. Kommunikationen är en faktor som indirekt 

kan bli lidande av en bristande struktur och blir därför även en konsekvens av flexibiliteten. 

Gällande begreppen distans i tiden, rummet, dialogen och strukturen är detta förekommande i olika 

grad beroende på vilken situation som är aktuell. De upplevs också i olika stor grad av 

informanterna på grund av utbildningens karaktär.   

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatet i relation till syfte och tidigare forskning  

En viktig fråga att besvara är hur väl resultatet har besvarat mitt syfte:  Att undersöka upplevelser av 

distansutbildningars begränsningar och möjligheter med fokus på lärande. Jag anser att syftet 

generellt har besvarats väl då alla informanter har gett en utförlig bild av deras upplevelser kring 

distansutbildningar och lärande. Dock finns det vissa områden som är värda att belysa och diskutera 

ytterligare. Till skillnad från de undersökningar som berördes i ”tidigare forskning” har min studie 

genomförts i en mindre skala och med en annan metod som tillvägagångssätt. Istället för 

enkätundersökningar i större skala har jag fokuserat på intervjuer med några få personer. Detta har 

gett mig en möjlighet till att vara flexibel och lyhörd till informanten och dennes berättelser vilket 

kanske hade varit svårare att ta hänsyn till i exempelvis en enkätundersökning. Samtidigt har jag 

intervjuat ett relativt litet antal personer vilket skulle kunna tolkas som att svaren inte blivit 

tillräckligt omfattande och inte kan generaliseras till andra områden än fokuset för studien. Mitt 

inriktning har dock varit att undersöka upplevelser, inte att fastställa en ”sanning” av ett fenomen, 

därigenom är antalet intervjuer inte i fokus, utan snarare är det som har tagits upp som betydande 

hos informanten viktigt att uppmärksamma. Resultaten  i denna studie har dock flera likheter med 

resultaten i de undersökningar i den berörda tidigare forskningen, vilket främst gäller betydelsen av 

en god kontakt mellan lärare och studenter men även mellan studenterna i sig. Struktur som grund 

till motivation tycks också vara en gemensam nämnare som något väsentligt i en distansutbildning.  

 

7.2 Möjliga förklaringar till resultatet 

Som tidigare nämnt är distansutbildningar till viss del en produkt av vår kultur där den tekniska 

utvecklingen har skapat möjligheter till denna lärandeform. Frågan är dock vilken roll kulturen 

spelar gällande informanternas åsikter om utbildningen? Alla uppgav till exempel att de var väl 

förtrogna med informationsteknik, så som datorer, innan och under tiden som utbildningen pågick. 

De tillhör alla en ung generation som troligtvis är uppvuxna i ett samhälle där teknik kan ha varit en 
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del av vardagen. Deras inställning till informationsteknik och därmed till en del av 

distansutbildningen skulle därför kunna kopplas till uppväxten i en specifik tid och plats. Huruvida 

bekväm en person är med användandet av datorer skulle exempelvis kunna påverka hanterandet av 

informationstekniken och därmed även e-lärandet, vilket i sin tur skulle kunna påverka 

uppfattningen om utbildningens funktion och kvalitet. 

 

En annan möjlig förklaring till informanternas uppfattning om lärande och distansutbildningar 

skulle kunna härledas till när studierna ägde rum (detta behandlades kort i stycke 5.9). En 

distansutbildning som pågick för nio år sedan såg eventuellt annorlunda ut gällande tekniska 

möjligheter, upplägg och struktur. Detta har möjligen påverkat informantens uppfattning av 

studierna och sitt egna lärande. En annan möjlig effekt av tidsskillnaden är att informanternas 

uppfattning och minne kopplat till utbildningen kanske inte är lika ”färskt” om situationen ägde rum 

för länge sedan. Om detta har påverkat intervjuerna är dock oklart då alla informanter återgav ett 

säkert intryck gällande tankar, minnen, upplevelser och känslor kopplade till utbildningarna, oavsett 

när de hade ägt rum.  

 

Ett av de centrala teman som främst uppmärksammades som något positivt var flexibiliteten med 

distansutbildningar, något som eventuellt skulle kunna tolkas ha ett samband med vår kultur.  

Samhälle idag ställer många krav på individen i form av prestation och resultat. Jobb, familj, fritid, 

träning och studier ska pusslas ihop i ett fungerande vardagsschema utan att någon del blir lidande 

eller försakas. Flera av informanterna beskrev att distansstudierna genomfördes vid sidan av ett jobb 

och att flexibiliteten i utbildningen därmed var nödvändig och bra. Kan uppfattningen om dess 

karaktär eventuellt vara en produkt av samhällets krav på individen? Kanske hade individer i en 

annan kultur lyft fram andra aspekter i distansutbildningar som mer centrala, beroende på 

samhällets struktur och dess krav på medborgarna? 

 

Informanternas distansutbildningar har varierat i längd, utbildningsnivå, studietakt och ämne. 

Huruvida dessa faktorer har spelat in i informanternas upplevelser av utbildningen och sitt lärande 

är svårt att säga men självklart en möjlig förklaring till variationen i svaren. Några av informanterna 

tog upp ämnet i studierna som en eventuell orsak till vissa svårigheter i sitt lärande, då vissa 

ämnesinriktningar ansågs vara mer problematiskt att lära sig via distans. Studietakten och 

utbildningsnivån och längden på studierna lyftes dock inte som några specifika faktorer som 

påverkade informanternas åsikter kring sitt lärande. Huruvida dessa ändå påverkade deras 
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uppfattning om studierna förblir oklart.  

 

Det som eventuellt kan ha påverkat informanternas uppfattning om sin utbildningen är  karaktären 

och omfattning av dessa, samt informantens engagemang i studierna. Det skulle även som tidigare 

nämnt kunna ha påverkat när utbildningen ägde rum och vad informanten anser sig minnas av 

denna upplevelse. Då några av de intervjuades utbildningar var på heltid var andras förlagda på 

betydligt mindre tid, likaså har ämnet, utbildningsnivån och anledning till studierna varit olika 

vilket tycks ha genererat till olika stor grad engagemang och uppfattning av hur ”passande” 

distansstudier är för exempelvis ett visst ämne.  av de fem informanternas uppfattningar kring 

distansutbildningars begränsningar och möjligheter och dess förutsättningar för lärande, vilket har 

uppfyllt syftet på ett bra sätt.  

7.3 Syftet med lärande 

En annan aspekt värd att lyfta fram är syftet med ett lärande. Det sociokulturella perspektivet utgår 

som tidigare nämnt i stor grad från samhällets utveckling och överlevnad för att förklara hur och 

varför individer lär sig (Säljö 2013). Utifrån denna syn blir det därmed viktigt att förstå hur 

människor tar till sig samhällets kunskaper och på vilket sätt de för dem vidare i olika sammanhang. 

Frågan är dock hur kompatibel denna syn på lärande är i förhållande till det moderna fenomenet 

distansutbildningar? På sätt och vis kan förklaringen att tillägna sig kunskaper för att sedan föra 

dem vidare ses utifrån ett distanslärande. All slags utbildning i ett samhälle borde rimligtvis syfta 

till att bevara och utveckla olika slags färdigheter, så att en trygghet kan skapas för kommande 

generationer och för samhället i sig. Där skiljer sig inte distansutbildningar från en ”vanlig” 

utbildning. Samtidigt är frågan om syftet att lära sig för samhällets överlevnads skull är något som 

uppmärksammas av studenter idag? Vissa studerar troligtvis för att lära sig och bidra till samhällets 

olika funktioner, men troligtvis spelar andra orsaker lika stor roll. Kanske spelar dock den medvetna 

inställningen till sin utbildning mindre roll så länge samhället fortlever och utvecklas.   

 

8 Framtida forskning 
 
För framtida forskning vore det intressant att vidare undersöka ämnet distansutbildningar och 

lärande men med ett annat fokus. Då jag främst har intervjuat en relativ homogen grupp och 

dessutom endast från ett studentperspektiv, vore det intressant att undersöka en mer skiftande grupp 

gällande exempelvis ålder, kön eller socioekonomisk status. Det vore även relevant att undersöka 
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hur distansutbildningar och lärande kan upplevas i olika kulturer runt om i världen, inte minst 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Att även undersöka hur distansutbildningar och 

lärande upplevs från lärarens perspektiv vore en intressant utgångspunkt för vidare forskning.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuformulär  
 
Information om intervjun samt etiska förhållningssätt 
 
Är det ok för dig att jag spelar in intervjun? 
Intervjun kommer ta ca 20-40 min och handla om distansutbildningar och lärande. Alla frågor är 
frivilliga att svara på. Du är garanterad konfidentialitet i och med ditt deltagande och du får avbryta 
intervjun när du vill utan att ange orsak. Några frågor innan vi sätter igång?  
 
 
Bakgrund 
  
Ålder, kön, sysselsättning. 
 
 
Erfarenhet/uppfattningar av distansutbildningar 
 
Berätta om dina erfarenheter av att studera på distans. 
( i vilket sammanhang, vilket år, hur länge, studietakt, upplägg av studier.) 
 
Hade du någon tidigare erfarenhet av att studera på ett liknande sätt innan du läste på distans?  
 
Hur kommer det sig att du började studera på distans? 
 
Vad var din uppfattning om distansutbildningar innan du började studera på distans? 
 
Vad tyckte du generellt om att studera på distans?  
 
Var det något du upplevde som problematiskt med att studera på distans? Om ja, i så fall vad?  
 
Var det något du tyckte var fördelaktigt med att studera på distans? Om ja, i så fall vad? 
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Hade du pluggat på högskolan/annan eftergymnasial utbildning innan din distansutbildning? 
 
 
Distansutbildningar och lärande 
 
Hur upplevde du ditt lärande i din distansutbildning?  
 
Är det något du saknade i din distansutbildning som hade kunnat förbättra ditt lärande?  
 
  
Sociala aspekter och lärande 
 
Kan du berätta lite om vilken typ av kontakt du hade med lärare och andra deltagare på kursen. Hur 
upplevde du detta?  
 
Fanns det något typ av socialt forum, exempelvis facebook, att knyta kontakter via? Om ja, i vilket 
utsträckning använde du dig av dettta? 
 
På vilket sätt studerade du främst under tiden som distanskursen pågick? (Själv, med deltagare från 
kursen eller med andra bekanta/vänner?) 
 
Hur tror du att detta studiesätt påverkade ditt lärande?  
 
 
Tekniska hjälpmedel 
 
Vilka fysiska hjälpmedel använde du dig av i din utbildning? (Exempelvis, dator, böcker, mobil) 
 
Var någon av dessa varit mer central?  
 
Hur anser du att dessa hjälpmedel bidrog till ditt lärande? 
 
Hur har specifikt E-lärandet sett ut? (Hjälpmedel i form av datorer och kommunikationsteknik, 
exempelvis foto, grafik, video, text och ljud ). 
 
Är det något av dessa som du anser varit mer hjälpsamma i ditt lärande än andra? 
 
Gällande tekniska kommunikationsmedel, hur van/bekväm var du med att använda dig av dessa 
innan distansutbildningen började?  
 
 
Övriga frågor  
 
Det var alla frågor jag hade. Är det något annat du vill tillägga innan vi avslutar? 
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