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Abstract 
Syftet med studien har varit att beskriva erfarenheter av dialogen mellan distansstudenter 

och dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande. Vårt empiriska material utgörs 

av semi–strukturerade intervjuer. Respondenterna består av studenter som vid något tillfälle 

har varit distansstudenter vid distansutbildningar hållna av Blekinge Tekniska Högskola. 

Vissa respondenters erfarenheter grundar sig även i distansstudier vid andra universitet och 

högskolor. Frågorna vi ställde hade vi delat upp under rubrikerna: studieerfarenheter, 

kursupplägg samt dialog. Vår studie belyser främst tre aspekter av erfarenhet; teknik, 

kommunikation, grupp/diskussionsgrupp, vilka går hand i hand med dialogen. Resultatet 

visade att tekniken är ett viktigt villkor för att dialog vid distansstudier ska finnas. Det 

framkom att samtidigt som teknik, exempelvis asynkron och synkron kommunikation, är ett 

villkor för dialog är det studentens eget ansvar att utnyttja befintlig teknik för att skapa en 

dialog genom grupper/diskussionsgrupper som är viktigt för förståelse och meningsskapande. 

Studien visar även att om dialog mellan aktörerna student-student saknas upplevs en distans 

vilken i vissa fall kan leda till avhopp från studierna. 
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1 Inledning 
I förordet till Högskolereformen 20071 framhåller regeringen vikten av att kunskapssamhället 

ska vara tillgängligt för alla, oberoende av till exempel socialt ursprung, kön, etnisk bakgrund, 

troslära, sexuell läggning, funktionshinder eller bostadsort. Ett sätt att göra utbildningarna mer 

tillgängliga är distansutbildningar. Olika former av distansutbildningar har funnits under en 

lång tid. Exempelvis fanns redan i slutet av 1800-talet korrespondensskolor (SOU 1998:83). 

Distansutbildningar har bidragit till människors livslånga lärande och idag fyller 

distansutbildningarna en viktig funktion för att möta de krav som finns i samhället på 

kompetensutveckling och vidareutbildning.  

Som ett led att tillgängliggöra distansutbildningar är Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 

en del av Nätuniversitetet som startade sin verksamhet 20032. Nätuniversitetet är ett 

samarbete mellan 35 universitet och högskolor i Sverige. Avsikten med Nätuniversitetet är att 

underlätta för blivande distansstudenter att hitta rätt utbildning och ge vägledning. Via 

Nätuniversitetet kan blivande studenter välja bland 3000 kurser och 100 utbildningsprogram. 

Enligt Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) fanns det 2007 

enbart i Sverige 80 000 studenter som valde möjligheten att läsa på distans. 

Under vår tid som studenter har intresset väckts för distansstudier och vilka erfarenheter 

som görs vid detta sätt att utbilda sig. Det aktualiserades i och med att vi själva deltog i 

distansutbildningar, genom artiklar vi arbetade med under ett delmoment i tidigare delkurs 

samt genom en studie som några kurskamrater gjorde under en tidigare kurs. Vi har diskuterat 

inom gruppen av kursdeltagare och diskussionerna har väckt frågor som lett till intresset för 

att utföra den här studien. Eftersom området distansstudier är stort och de erfarenheter som 

kan göras är många landade vårt val av ämne för uppsatsen på erfarenheter av dialogen vid 

distanstudier. Orsaken till vårt val grundar sig i, som vi tidigare nämnt, vår egen erfarenhet av 

att delta i en sådan studieform men framförallt grundar den sig i särskild erfarenhet vi gjorde 

under våra distansstudier. Den erfarenheten vi talar om är dialogen, dialogen mellan studenter 

och mellan studenter och lärare, en dialog som inte alltid behöver vara muntlig. Vår 

erfarenhet är att en dialog bör finnas som ett naturligt inslag under kursernas gång eftersom 

det för oss innebar att intresse för det som skulle studeras väcktes och det hjälpte oss i vår 

förståelse för ämnet.  Vår förförståelse för dialogen är att den är viktig för att skapa kontakt 

1  http://www.regeringen.se/sb/d/5696 [2008-05-30] 
 
2  http://www.netuniversity.se  [2008-06-12] 
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och för att förstå. Om vi exempelvis läser en text som är svår att förstå föredrar vi att föra en 

diskussion med studiekamrater eller andra som finns i vår närhet än att sitta ensamma. Genom 

diskussionen kan vi få en mer begriplig bild av vad författaren vill säga med sin text. I 

fortsättningen ansluter vi oss till Johanssons (i Krienitz 2004) definitionsbestämning av 

distansutbildning. Johansson menar att distansutbildning är en övergripande term som 

innefattar distansstudier och distansundervisning. Distansstudier framställer distansutbildning 

ur ett studentperspektiv medan distansundervisning är distansutbildningen sett från 

utbildningsorganisatörens horisont. 

För att avgränsa vår studie har vi valt att fokusera på dialogen mellan studenter.  

 

1.1 Problembeskrivning 
Enligt studier (Steinman, 2007; Carnwell, 1999; Motteram and Forrester, 2005) kan avsaknad 

av balans i relationer mellan student/lärare/innehåll/teknik och dialog i distansutbildning, lik 

väl som i traditionella campusutbildningar, skapa lärmiljöer som inte uppfattas som 

gynnsamma av studenter och lärare.  

Erfarenheter som studenter och lärare gör vid distansstudier kan bidra till bättre utformning 

av kursplaner och kursmaterial samtidigt som en utveckling av tekniken kan leda till nya 

möjligheter för dialog mellan exempelvis aktörerna student-student och student-lärare. De 

erfarenheter som studenter och lärare gör är också viktigt att få vetskap om vid campusstudier. 

Dysthe (1996) vill exempelvis i sin studie Det flerstämmiga klassrummet få insikter om 

samspelet mellan samtal och skrivande, dialogen, och hur det påverkar klassens 

inlärningpotential. Med inlärningspotential syftar Dysthe på vilka möjligheter som skapas för 

en elev att lära sig något under en lektion. I den här studien sker samtalet alltså i en fysisk 

miljö. Dysthe (1996) menar att det sätt på vilket samtal och skrivande används främjar 

inlärning och det visar också huruvida klassrummet är monologisk eller dialogisk även om 

hon poängterar att inget klassrum endast är monologisk eller dialogisk i praktiken. 

Avslutningsvis anser Dysthe (1996), utifrån sin studie och Bakhtins syn på dialogen, att just 

dialogen och flerstämmigheten i ett klassrum är en nödvändighet för att lära sig att tänka 

självständigt och för att lära sig om olika ämnen.  Samtidigt lyfter hon upp att ett dialogiskt 

och flerstämmigt klassrum blir en modell för hur människor i det demokratiska samhället 

fungerar. Modellen som det dialogiska och det flerstämmiga klassrummet bidrar till 

sammanfaller med Uljens (2004) som menar att skolan bör bidra till att bilda individen med 
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en förmåga att handla, ta ställning och tänka självständigt. Uljens (2004) menar att dialog och 

reflektion är bidragande faktorer för att vägleda mot bildning.  

I Jarvis, Holford & Griffin (2003) beskrivs Keegans jämförelse av traditionell utbildning 

och distansutbildning. Enligt Jarvis, Holford & Griffins (2003) tolkning anser Keegan att 

distansutbildningen skiljer från den traditionella utbildningen genom användandet av tekniska 

hjälpmedel och att tillhandahållande av tvåvägskommunikation finns som ger studenten 

möjlighet till dialog. Jarvis, Holford & Griffin (2003) sammanfattar Keegans tankar enligt 

följande: Förändringar som skett under de senaste åren beror på den utveckling av teknik och 

tekniska hjälpmedel som förbättrar villkoren för lärande i distansutbildningarna. 

Distansutbildningarna stärks också genom att skapa mer gynnsamma möjligheter till lärande 

genom förbättrade kursplaner, förbättrat kursmaterial samt ökat samarbete mellan studenter 

för att utnyttja fördelar för studenter, som kunnat påvisas genom kollaborativt lärande (Jarvis, 

Holford & Griffin, 2003).   

Utifrån vår erfarenhet av distansstudier har begreppet klassrum vidgats till att även 

innefatta den virtuella miljö i vilken distansutbildning bedrivs. Vårt resonemang kring varför 

det är viktigt att belysa dialogen och vilka erfarenheter som görs av distansstudenter runt 

distansstudier grundar sig på ovan nämnda studier men den bygger också på den erfarenhet 

och den kunskap vi har fått under våra år som studenter. Att belysa erfarenheter kring 

dialogen ger de som är en del av distansutbildningar, lärare och studenter, kunskap och 

förståelse för vilken roll dialogen spelar för lärandet. Vår utgångspunkt är att kunskap om 

dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande är central för utveckling av 

distansutbildningar. Vi menar att det vi har med oss i bagaget när vi kommer till högre 

utbildning, oavsett om det är campus- eller distansstudier, ligger till grund för hur vi ser på 

undervisningen. Det är därför av stort intresse att genomföra en studie och beskriva för att 

förstå vilka erfarenheter distansstudenter har av dialogen vid distansstudier.  

 

1.2 Syfte/Frågeställningar 
Vi vill belysa vikten av dialogen vid distansstudier för att medvetandegöra studenter och 

lärare som befinner sig i den kontexten. 
I en utbildningssituation, som till exempel en distansutbildning, bör uppmärksamhet riktas 

mot att medvetandegöra distansstudenten och läraren om vikten av dialog. För studenten 

gäller det att interagera tillsammans med andra studenter, lärare och texter. Det aktiva 

deltagande i dialogen utgör en nödvändighet för förståelse och lärande (Dysthe, 2003).  

 3 



 

Syfte med studien är att beskriva erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och 

meningsskapande hos distansstudenter. För att uppnå vårt syfte har vi följande 

frågeställningar: 

- Varför väljer studenter distansstudier? 

- Finns dialogen vid distansstudier och hur ser dialogen ut? 

- Hur upplever distansstudenter dialogen?   

 

2 Bakgrund 
Under den här rubriken har vi för avsikt att göra viss begreppsförklaring för att förtydliga hur 

vi ansluter oss till begreppen eftersom de kan ha olika betydelser i olika sammanhang samt 

vill vi lyfta fram tidigare studier som är av relevans för vår studie. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Dysthe tar i sin studie Dialogperspektiv på elektroniska diskussioner (2003) den asynkrona 

diskussionen under beaktande. Hon analyserar med hjälp av Bakhtins teori om menings-

skapande genom dialog. Enligt Bakhtin skapas inte mening genom överföring mellan 

individer utan mellan dem som talar och skriver, lyssar och läser. Dysthe har sju frågor som 

analysen av textmaterialet fokuserar på. Genom olika kodningar får Dysthe fram 

kommunikationsdiagram som visar vilka studenter i en kurs som är aktiva, hur aktiva de är 

och med vilka de kommunicerar – ett interaktionsmönster. Dysthe har även analyserat med 

hjälp av Lotmans utvecklade teori som har sin grund i Bakhtins. Lotman menar att texter kan 

vara antingen enstämmiga eller flerstämmiga. Med det avses huruvida texten ska överföra en 

mening så precist som möjligt (enstämmigt) eller om den ska skapa ny mening (flerstämmigt).  

Resultatet visar att diskussionstexterna är flerstämmiga eller enstämmiga men även fler- och 

enstämmiga samtidigt. Den enstämmiga och flerstämmiga textfunktionen har, det Dysthe 

kallar, en läropotential. Läropotential ligger i att vidareutvecklade tankar grundas i andra 

diskussionsdeltagares inlägg. Dysthe avslutar med en sammanfattning där det framkommer att 

asynkrona diskussioner är ett bra inlärningsverktyg eftersom inläggen skrivs när det passar 

studenten och det resulterar i att inläggen blir mer genomtänkta. Studien visar att en aktiv 

student inte garanterar en dialog. För att det ska bli en dialog krävs en inlevelse i det andra 

säger i sina diskussionsinlägg. Dysthe har i studien sett faktorer som medverkar till ett 

dialogiskt samspel. Faktorerna omfattar hur en uppgift formuleras, placering av ansvar för att 
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starta diskussioner samt utveckling av perspektiv och auktoritet i gruppen i stället för att ta 

över lärarens kunnande.  

Carnwell (1999) bygger sitt paper på en tidigare empirisk studie (Carnwell, 1998b) där 

studenter rapporterar om sina erfarenheter vid distansstudier. Resultatet av den studien visade 

ett behov av se efter vilken typ av dialog som erbjuds distansstudenter. För- och nackdelarna 

med distansstudier belyser vikten av dialogen och Carnwells (1999) resultat visar att olika 

typer av dialog, intern och extern, är av betydelse för distansstudenter. Den interna dialogen 

förekommer i två former. Den första formen av dialog förekommer i texten där författaren 

kommunicerar med läsaren och på så vis förs en intern dialog mellan text och läsare. I den 

andra formen ingår annat material, mer än texten som läses, som exempelvis instruktioner till 

uppgifter vilka hjälper studenten att kartlägga sina framsteg (Carnwell, 1999). Den externa 

dialogen menar Carnwell är all tvåvägsinteraktion som förekommer utanför den interna 

dialogen. Den kan förekomma i telefonsamtal, vid handledning och i olika nätverk som finns. 

Båda formerna av dialog är av vikt för att ett meningsskapande hos studenten skall kunna ske 

(Carnwell, 1999). Slutligen vill Carnwell visa att en balans mellan den interna och externa 

dialogen är viktig eftersom den då kan tillåta studenten att bli självstyrande och få ut så 

mycket som möjligt av sin lärerfarenhet. I annat fall finns risken att studenten blir beroende 

av extremt strukturerat material och extremt mycket handledning och därmed begränsas 

meningsskapandet och lärerfarenheten (Carnwell, 1999).       

    Debbie Steinman tar i sin artikel Educational Experiences and the Online Student (2007) 

upp hur distansstudenter kan reagera negativt om de upplever en distans mellan sig själva och 

läraren och/eller sig själva och andra studenter. Steinmans resonemang bygger på begreppet 

transactional distance som infördes av Moore 1989 som en teori. Teorin bygger på tanken om 

att ju större upplevd transactional distance desto mindre interaktiv kommunikation uppstår 

vilket leder till att erfarenheten av distansutbildning inte blir positiv. Steinberg fokuserar i sin 

artikel på två delar av transactional distance, nämligen relationen student–lärare samt 

relationen student–student. Steinman (2007) menar att relationen student–student till stor del 

bygger på studenters tidigare erfarenheter från klassrumsundervisning. Steinman hänvisar till 

Ryan, Carlton & Ali (1999) som menar att känslor av distansering och isolering påverkar hela 

upplevelsen av distansutbildning och även lärandet. Genom att använda sig av tekniska 

hjälpmedel kan utbildare ge förutsättningar för att skapa relationer genom exempelvis 

diskussionsforum (Steinman, 2007). Steinman hänvisar också till Ryan (1998) som i sin 

studie funnit att även om möjligheterna till att skapa relationer ges upplever vissa studenter att 

de asynkrona formerna stoppar upp idéflödet och att diskussionerna inte ger den relation till 
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kurskamrater som önskas. Vid jämförelse av diskussionsforum och den synkrona 

videokonferensen framstår den senare som en bra väg för att skapa efterfrågade relationer 

(Steinman, 2007). Annorlunda uttryckt så nås målet för att minska transactional distance 

genom att kreera samma känsla som vid undervisning ansikte mot ansikte men utan att 

använda sig av metoder jämförbara med gamla katederundervisningen, som distansstudenter 

tycker ökar känslan av transactional distance.  

Motteram & Forrester (2005) har gjort en studie som bygger på utsända frågeformulär till 

distansstudenter som läser Master of Education-program. De studerande har minst tre års 

yrkeserfarenhet som utbildare och programmet går på halvfart vilket innebär att många av 

studenterna även arbetar halvtid. I Motteram & Forresters studie (2005) visar det sig att 

distansstudenter ofta kombinerar studier och arbete och kanske har familj vilket påverkar 

distansstudenternas prioriteringar. De tycker inte att det är mödan värt att skapa de sociala 

relationer och nätverk som är en förutsättning för att tillfullo kunna dra fördel av det 

kollaborativa lärandet och dialog. Studenter söker sig i stället till andra, etablerade relationer 

för att utbyta tankar kring de frågeställningar som dyker upp (Motteram & Forrester, 2005). 

    Wilson & Whitelocks (1998) lyfter i sin artikel fram det kollaborativa arbetssättets positiva 

effekt på lärande. Motteram & Forrester (2005) tar det hela ännu ett steg och menar att det 

kollaborativa lärandet ger möjlighet för de lärande att skapa en dialog som i sin tur leder till 

djupförståelse. Motteram & Forrester anser att för att lyckas med sina distansstudier måste 

studenterna ta till sig den nya lärmiljön som innehåller en stor del självstudier samt hantera 

grupparbeten och andra aktiviteter online. 

 

2.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning i relation till vår studie 

I Dysthes (2003) studie framkommer hur viktigt det är att påvisa för studenter den 

läropotential som finns i samband med dialog samt vikten av att utveckla läropotentialen. Den 

asynkrona kommunikationen som förekommer bland annat vid distansutbildningar är ett 

utmärkt hjälpmedel för att skapa dialog som leder till förståelse och meningsskapande. 

Resultaten i Carnwells (1999) studie visar att olika typer av dialog är viktiga för studerande 

och Carnwell lyfter här upp både intern och extern dialog som avgörande för förståelse och 

meningsskapande. Steinman (2007) fann i sin studie att om distansstudenter upplever 

transactional distance påverkar det studenternas studieresultat och pekar på behovet av att 

skapa en personlig relation och dialog mellan student-student och mellan student-lärare. Om 

transactional distance upplevs som liten bland studenter bidrar det till att distansstudenters 

erfarenheter av distansutbildningar blir en positiv erfarenhet. Distansstudenters relationer 
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sinsemellan påverkar dialogen och det kan vara en följd av distansstudenters övriga 

livssituation. Det framkommer i Motterams & Forresters (2005) studie.  De ser det 

kollaborativa lärande som en möjlighet för studenter att skapa den dialog som leder till 

förståelse.  

Vår studie fokuserar på dialogen vid distansstudier vilket innebär att studenter som är 

involverade i kurser eller program befinner sig på olika platser och möts via nätet. Många 

gånger måste studenter på distans kommunicera via forum eller e-mail och eftersom Dysthe 

(2003) har fokus på den asynkrona diskussionen är den forskningen relevant att lyfta upp. Till 

skillnad mot Dysthe lyfter Carnwell (1999) upp olika typer av dialog, intern och extern, som 

visat sig vara av betydelse för distansstudenter. Även om vår avsikt inte är att belysa olika 

typer av dialog är Carnwells (1999) studie relevant eftersom den lyfter upp behovet av dialog 

vid distansutbildning. Vi har alltså fokus på erfarenheter av dialog mellan distansstudenter 

vilket Steinman (2007) har som fokus i en del av sin studie. På grund av det valde vi att bara 

redogöra för det avsnitt i Steinmans (2005) artikel som berör relationen student–student. 

Vidare lyfter Motteram & Forrester (2005) upp vad som påverkar distansstudenters 

prioriteringar samt att det kollaborativa lärandet ger studenter möjlighet att skapa dialog. Det 

kollaborativa lärandet är ett vanligt inslag i distansutbildningar och även om vi inte har fokus 

på det kollaborativa lärandet är både distansstudier och dialog den centrala punkten i vår 

studie. Motteram & Forresters studie (2005) ökar vår förståelse för hur mening skapas genom 

kollaborativt lärande och dialog.  

 

2.2 Distansutbildning 
I en statlig utredning från 1998 gjordes följande definition av begreppet distansutbildning: 

Begreppet distansutbildning brukar avgränsas till att gälla sådana former av 
undervisning och studier på olika utbildningsnivåer, som inte innebär 
kontinuerlig och direkt handledning av lärare, samtidigt och på samma plats 
närvarande, som de studerande. Studierna skall för att betraktas som en del i 
distansutbildningen ledas av en utbildningsorganisation som svarat för planering 
av dem, givit råd och vägledning inför studierna och handledning under 
studierna. (SOU 1998:83) 

Definitionsinnehållet gavs av Holmberg 1977, Bååth 1981 och Keegan 1980 (SOU 1998:83). 

Vi tycker oss se att en förändring av begreppsdefinitionen skett under de gångna tio åren. Till 

exempel har vissa distansutbildningar idag direkt handledning av lärare, den är samtidig om 

än inte på samma plats. Som framgår i ovan nämnda definition av begreppet 

distansutbildning, skiljer tids- och rumsaspekten distansutbildningar från traditionella 

utbildningar.  
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     Jarvis, Holford & Griffin (2003) redogör för Holmbergs teori om distansutbildning som 

bygger på att distansutbildning särpräglas av hur utbildningen och dess innehåll levereras. 

Enligt Jarvis, Holford & Griffin (2003) fokuserar Holmbergs grundtanke på hur utbildarna bör 

interagera och kommunicera med studenterna för att nå ett lärande. Interaktionen kallar 

Holmberg för guided didactic conversation (Jarvis, Holford & Griffin 2003, s. 124). 

Holmberg tar, enligt Jarvis, Holford & Griffin (2003), fasta på Moores tankar om 

självständigt lärande och den självständiga studenten men har mest fokuserat på utformning 

och presentation av innehållet i distansundervisningen. Jarvis, Holford & Griffin (2003) 

redogör även för Moores tankar, som till skillnad från Holmberg satt de interaktionsmönster 

mellan lärare, student och innehåll som han tyckt sig kunna utläsa, som en nödvändig struktur 

för framgångsrika distansutbildningar i centrum. Interaktionsmönstren, student-innehåll, 

student-lärare samt student-student, ska enligt Jarvis, Holford & Griffins tolkning av Moore 

finnas för att skapa ett så gynnsamt förhållande som möjligt för lärande på distans. Jarvis, 

Holford & Griffin (2003) tar också upp Otto Peters som tillhör en skara vilka är kritiska i sitt 

förhållningssätt till distansutbildning. Peters, som tolkas av Jarvis, Holford & Griffin (2003), 

anser att distansutbildningen lider av brist på den kommunikation som sker ansikte mot 

ansikte vid traditionell undervisning. Jarvis, Holford & Griffin (2003) beskriver Peters tankar 

om att avsaknad av gruppsamarbete och ökad risk för alienation är ytterligare skäl att förhålla 

sig kritisk till distansutbildning. Jarvis, Holford & Griffin (2003) menar Peters jämför 

distansutbildning med en industrialiserad process som är planerad, organiserad och 

formaliserad och i hög utsträckning påminner om massproduktion. Sammanfattningsvis 

saknar Peters den mänskliga dimensionen i distansutbildningen som han anser vara en för 

industrialiserad form av undervisning (Jarvis, Holford & Griffin, 2003). 

Utifrån vår erfarenhet har distansutbildning gått från att vara ett ensamarbete till ett 

kollaborativt lärande där dialogen har betydelse för lärandet. Med lärande menar vi att 

individen varken kan kopiera eller överta andras kunskaper utan det unika kunskapsmönstret 

konstrueras när vi ska lära oss något (Dysthe, 1996). Kunskapen konstrueras i samspel med 

andra eller i dialog med en text och på så sätt kan vi få ny förståelse för exempelvis ett ämne 

(Dysthe, 1996). Moores interaktionsmönster student-student som lyfts upp i Jarvis, Holford & 

Griffin (2003) är det som vi finner mycket intressant för vår studie. Dialogen mellan 

distansstudenter blir med detta sätt att se det avgörande för huruvida ny förståelse skapas i 

distansutbildningar. 
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2.3 Dialog 
Begreppet dialog brukar enligt Gustavsson (2003) användas på två sätt, den dialog som kan 

föras med sig själv samt den dialog som blir när minst två människor för ett samtal. 

Skillnaden mellan kommunikation och dialog är svår att definiera. Gustavsson (2003) menar 

att båda begreppen används utan att någon särskiljning görs. Ibland kopplas kommunikation 

samman med ett samtal som förs mellan ett flertal människor och där brukar inbegripa ett 

geografiskt avstånd mellan de som samtalar. Tidigare har i litteraturen dialog ofta använts om 

muntliga samtal mellan människor som är nära varandra i tid och rum och kommunikation 

skulle då representera samtal som är vidare, inte knutet till tid eller rum och ej heller med 

nödvändighet är muntliga. Exempel på sådan kommunikation skulle vara de skrivna texter 

med vilka människor sedan lång tid tillbaka kunnat kommunicera med över stora avstånd 

(Gustavsson, 2003). 

Gadamer och Bubers tolkning har det gemensamt att de anser att dialogen kräver fysisk 

närvaro och Buber sträcker sig så långt som till att äkta dialog är närmast att likna vid en 

översinnlig upplevelse (Gustavsson, 2003). Dialogen har enligt Gadamers och Bubers sätt att 

se det en strävan att förstå, jämka samman olikheter och komma varandra så nära som möjligt. 

Att en dialog skulle kunna föras på annat sätt än ansikte mot ansikte var otänkbart för dessa 

tänkare och författare. Bakhtin ser på dialog ur ett bredare perspektiv och anser att dialogen är 

ett redskap för att komma till förståelse för sin egen och andras kultur, att genom dialogen 

enas kring förståelse om frågor att diskutera (Gustavsson, 2003). En viktig del i detta är att 

hålla sig öppen och distanserad, både i sin egen kultur och för andra kulturer (Gustavsson, 

2003). Vi ansluter oss i vår studie till Bakhtins tankar om dialogens betydelse för förståelsen 

även ur ett lärandeperspektiv. Enligt vår tolkning innebär det att förståelse inte skapas genom 

överföring och att dialogen inte kräver den fysiska närvaro som Gadamer och Buber 

förespråkar.  

 

2.4 Kommunikation, människosyn, interaktion och kollaborativt lärande 
Sedan datorer i stort sätt blivit var mans egendom och Internet har blivit vida spritt har 

människors kommunikationsmönster förändrats. Istället för att skriva brev på papper och 

ringa, väljer vi idag att kommunicerar via datorer. Utbildningar och framförallt 

distansutbildningar är inget undantag utan bygger till stor del på kommunikation via datorer 

(Hrastinski 2007). Den datorstödda kommunikationen brukar delas upp i asynkron och 

synkron kommunikation och Hrastinski (2007) menar att synkron kommunikation utförs i 
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realtid till skillnad från asynkron kommunikation som sker utan att de deltagande i 

kommunikationen är närvarande samtidigt i tid och rum. När och på vilket sätt den asynkrona 

och den synkrona kommunikationen används är upp till användaren (Hrastinski, 2007). 

Exempel på asynkron kommunikation är e-post och diskussionsforum och exempel på 

synkron kommunikation är chattforum, telefon, telefon- och videokonferenser (Hrastinski, 

2007). Båda sätten att kommunicera har sina fördelar när det gäller distansutbildningar. 

Studenter menar att den asynkrona kommunikationen ger frihet och möjlighet till eftertanke 

medan den synkrona ger en ökad gruppkänsla och känsla av delaktighet (Hrastinski, 2007). 

Dysthe (2003) gör i sin studie samma tolkning av asynkron kommunikation som Hrastinski, 

asynkron kommunikation sker med en fördröjning, det vill säga att exempelvis 

diskussionsinlägg sker vid olika tillfällen. Dillenbourg (2001) menar att den synkrona 

kommunikationen spelar en stor roll då synkron form av kommunikation har möjlighet att 

påverka skapandet av kunskap hos andra som deltar. Hrastinski (2007) drar en liknande 

slutsats när han säger att datorstödd kommunikation tillhanda håller 

kommunikationsmöjligheter och därmed möjlighet att lära från varandra. 

Vår syn på lärande bygger på det sociokulturella perspektivet. Det innebär att vid 

förståelse för lärande i ett sociokulturellt perspektiv är det viktigaste att förhålla sig till det 

som är utanför den mänskliga kroppen, det vill säga de redskap som människan skapat för att 

kunna bearbeta omvärlden och som ingår i den kollektiva kunskap som byggts upp genom 

årtusenden (Säljö, 2000). Lärandet ser med andra ord olika ut beroende på vilken miljö och 

kontext den lärande befinner sig i. Vi kan också konstatera att i ett sociokulturellt perspektiv 

är samspelet mellan kollektiv och individ centralt (Säljö, 2000).   

När vi använder begreppet interaktion i vår studie präglas det av samspel och dialog i en 

synkron och asynkron kontext. Det skulle innebära att genom interaktion, tar vi till oss olika 

sätt att tänka och kommunicera (Säljö, 2005). Med grund i det sociokulturella perspektivet är 

även det kollaborativa lärandet en del av distansutbildningen. Enligt Dillenbourg (2001) leder 

inte interaktion med automatik till kollaborativt lärande. För att lärandet ska bli en följd av 

interaktionen måste den utföras tillsammans i ett samspel och dialog.  

Mot bakgrund av ovanstående resonemang, i 2.3 och 2.4, är vår tolkning att 

kommunikation innebär de samtal där endast överföring av information, asynkront eller 

synkront, sker. Kommunikation leder inte till förståelse och meningsskapande förrän en 

dialog uppkommer. Dialogen uppstår genom att de samtalande ger varandra respons på det 

som sägs. 
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2.5 Tekniska hjälpmedel vid distansstudier 
Vid distansstudier används olika tekniska hjälpmedel som till exempel dator och 

mobiltelefon/telefon. Vid distansutbildningar används i de flesta fall en webbaserad 

lärplattform, ett virtuellt klassrum, av studenter och lärare. Lärplattformens funktion är att 

underlätta kommunikation mellan studenter samt mellan studenter och ansvariga för 

kursen/utbildningen3. Lärplattformen innehåller olika verktyg såsom mailfunktion, 

chattfunktion och diskussionsforum. I lärplattformen finns möjlighet för läraren att lägga upp 

information om kursen/utbildningen och för studenterna kan det bli en naturlig mötesplats för 

diskussion och dialog4. It’s Learning och Luvit är exempel på lärplattformer.  

Marratechportalen5 är ett annat hjälpmedel vid distansutbildningar. Dess funktion är att 

fungera som ett konferenssystem. Här kan studenter och lärare mötas visuellt och auditivt. 

Skype är ett hjälpmedel som påminner om Marratech, skillnaden är att Skype saknar en 

whiteboard.  

Utöver ovanstående hjälpmedel används olika chattprogram, exempelvis MSN Messenger. 

 

3 Teoretisk förankring 
Vårt val av teori grundar sig i att vi vill beskriva erfarenheter av dialogen som förekommer 

mellan distansstudenter. Vi har valt att använda oss av Olga Dysthes tolkning av Bakhtin, 

eftersom Dysthe har använt sig av Bakhtins dialogteori i ett flertal studier.   

 

3.1 Bakhtins dialogism 
Grunden i Bakhtins dialogism är att människan genom sitt förhållande till andra definieras 

och inte använder språket för att yttra sig själv utan i första hand för att kommunicera med 

andra (Dysthe, 1996). Bakhtins människosyn är att vi får kunskap om oss själva i 

kommunikation med andra och att vi aldrig kan uppfatta oss själva som helhet utan att relatera 

till andra. Bakhtins ontologiska syn är dialogisk som med andra ord innebär att han sätter ett 

likhetstecken mellan att leva och att engagera sig i dialog. Följande citat styrker hans 

ontologiska syn, ”[…] Att vara är att kommunicera […]” (Bakhtin, 1984, s.311 f, se Dysthe, 

1996, s.63).  

3 http://www.cs.kau.se/stat/staa14/vt04/Pdf/stud_man.pdf [2008-05-22] 
4 http://www.cs.kau.se/stat/staa14/vt04/Pdf/stud_man.pdf [2008-05-22] 
5 http://marratech.akademisydost.se/ [2008-05-22] 
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Människan använder i första hand språket för att kommunicera och Bakhtin har valt att ta 

det ett steg längre och analysera vad det är i språket som förenar individ och grupp samtidigt 

som det möjliggör för individen att definieras (Dysthe, 1996; Holquist, 1990, se Dysthe 

1996). Bakhtins syn på språket är att mening uppstår mellan dem som talar och skriver, 

lyssnar och läser, inte genom överföring mellan individer. Samtidigt menar Bakhtin att det är 

vi och inte individen som skapar mening, grunden till mening ligger enligt Bakhtin i det 

sociala6. Svaret på Bakhtins analys om språket blir alltså att det ”handlar om språkets förmåga 

att skapa dialog” (Dysthe, 1996, s.65).  

Meningsskapandet är av betydelse för undervisningen eftersom Bakhtin anser att en inaktiv 

förståelse av meningen och språkets betydelse inte är någon förståelse (Dysthe, 1996). Dysthe 

lyfter i samband med förståelsen en fråga: Vad är det som gör att förståelsen blir aktiv? Enligt 

Dysthes tolkning av Bakhtin är respons på exempelvis något som sägs eller en text det som 

lägger grunden för en aktiv förståelse och för ett meningsskapande. Respons och förståelse är 

alltså något som går hand i hand och det ena är omöjligt utan det andra vilket innebär att 

förståelsen är beroende av samtalspartnern (Bakhtin, 1981, se Dysthe, 1996). Det är viktigt att 

samtalspartnern ger respons på eller bemöter det som sägs eftersom det är i det här samspelet 

som mening och förståelse skapas, förståelse innebär inte överföring av mening (Dysthe, 

1996). Ett tydliggörande av den här teorin är att Bakhtin är av den åsikten att 

envägskommunikation inte gynnar förståelse. Förståelse kräver någon form av respons och 

dialogiskt utbyte samt är det viktigt att komma ihåg att dialogen inte alltid behöver vara 

muntlig (Dysthe, 1996), vilket kan jämföras med Gadamer och Buber som ansåg att dialog 

inte kunde föras på annat sätt än ansikte mot ansikte (Gustavsson, 2003). Det kan konstateras 

att det som utgör grunden i en dialog inte ligger i att de som kommunicerar i tur och ordning 

säger något utan det dialogiska ligger i spänningen, ofta i konflikten, mellan olika röster 

(Dysthe, 1996; Dysthe, 2003).   

Sammanfattningsvis är förståelse, respons, meningsskapande och dialog/kommunikation 

centrala begrepp i Bakhtins dialogism. 

 

 

 

 

  

6 Se Dysthe (1996, 2003) och Clark & Holquist (1984) 
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4 Metod  
Under följande rubriker redovisas de metoder som vi har använt oss av i studien.  

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
När vi påbörjade arbetet med vår studie förde vi en diskussion om vilken 

datainsamlingsmetod som kunde vara lämplig för att uppnå vårt syfte. Vi vägde för- och 

nackdelar med kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. En enkätundersökning, det vill 

säga en kvantitativ strategi, skulle eventuellt kunna ge oss många och ytliga svar på vilka 

erfarenheter distansstudenter har av dialogen. En observation av studenterna skulle inte kunna 

ge oss tillräckligt med information då observationer inte ger möjlighet till fördjupande samtal 

om studenternas erfarenheter. Efter moget övervägande bestämde vi oss för att genomföra ett 

antal intervjuer eftersom den kvalitativa forskningsstrategin skulle kunna ge oss djupare och 

mer fyllig data för att besvara våra frågeställningar. Då vi tidigare har arbetat med intervjuer i 

semi-strukturerad form valde vi att lägga upp intervjun på det sättet. Den semi–strukturerade 

intervjun innebär att vi som intervjuare har en intervjuguide (Bilaga 1) med ett antal frågor 

som vi utgår ifrån. Frågorna kan ställas fritt, utan någon speciell ordning, och som intervjuare 

har vi också möjlighet att ställa följdfrågor och frågor som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman 2006). 

 

4.2 Urval 
Vi har valt att genomföra vår studie bland distansstudenter på olika distanskurser som ges vid 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Vi har valt att endast söka respondenter bland 

distansstudenter vid en sektion.  

Eftersom vi valt metoden semi-strukturerad intervju var det totala antalet distansstudenter 

vid BTH för stort för att intervjua varje enskild distansstudent. Vi fick därför begränsa oss och 

vi bestämde oss för att intervjua distansstudenter på kurser/program vid en sektion. Vi erfor 

vid en genomgång av kurs- och programutbudet att även här är antalet möjliga respondenter 

stort. Vi valde då ut tre kurser som löper över hela terminen samt studerande vid ett 

distansprogram. Till de utvalda kurserna/programmet skickade vi ut en förfrågan (Bilaga 2) 

och bad dem kontakta oss om de var intresserade av att ställa upp som respondenter i vår 

studie. Vi fick då fyra svar varav vi valde att inte intervjua två eftersom de inte hade möjlighet 

att låta sig intervjuas via Skype, Marratech eller MSN. Detta var ett krav från vår sida 

 13 



 

eftersom vi ville ha möjlighet att spela in intervjuerna, vilket dock inte framgick av den 

utsända förfrågan.  

Vi valde att aktivt kontakta två studenter som vi tidigare har läst kurser tillsammans med 

och som efter det har läst distanskurser. Eftersom vi inte fick så många respondenter som vi 

önskat valde vi att skicka ut ytterligare förfrågan till en distanskurs. I den förfrågan (Bilaga 3) 

tydliggjorde vi våra krav om att intervjuerna skulle ske via Skype, Marratech, MSN eller vid 

personliga möten. På det sättet fick vi ytterligare en respondent som dock fick förhinder vid 

två tillfällen och vi valde då att söka andra respondenter för att inte stoppa upp vår 

arbetsprocess. 

Efter ett gruppmöte med vår kursansvarig skrev en av oss i gruppen ett personligt 

meddelande på MSN där hon angav att respondenter söktes. Det renderade i att två nya 

respondenter kontaktade oss. De har tidigare läst distanskurser vid BTH. Ytterligare en 

respondent söktes upp via en förfrågan på telefon och vi bestämde tid för en intervju. 

Sammanfattningsvis har vi intervjuat sju studenter som studerar eller har studerat på 

distans vid BTH.  

 

4.3 Genomförande 
Vår datainsamlingsmetod, semi-strukturerade intervjuer, gjorde att vi valde att spelade in 

intervjuerna på en ”digital voice recorder”.  Intervju I genomfördes med hjälp av Skype. Vi 

satt i samma lokal med en bärbar dator, en mikrofon samt den digitala inspelningsapparaten. 

Vi ringde upp respondenten och kunde spela in hennes svar. Intervju II gjordes ansikte mot 

ansikte. Vi hade då enbart den digitala inspelningsapparaten som tekniskt hjälpmedel. Vid 

intervju III satt vi i våra respektive hem och hade en telefonkonferens via Skype. En av oss 

hade den digitala inspelningsapparaten och kunde på så sätt spela in allt som sades. Intervju 

IV utfördes på samma sätt som intervju II. Intervju V förberedde vi så att vi skulle sitta 

gemensamt. Intervjun skulle genomföras via MSN med hjälp av en bärbar dator och den 

digitala inspelningsapparaten. När vi tog kontakt med respondenten visade det sig att hennes 

högtalare inte fungerade. Respondenten bad i stället att vi skulle ringa upp henne på vanlig 

telefon. Vi använde oss av en högtalartelefon och den digitala inspelningsapparaten. Intervju 

VI genomfördes på samma sätt som intervju III. Vi satt i våra respektive hem uppkopplade på 

Skype och en av oss spelade in samtalet med respondenten med hjälp av 

inspelningsapparaten. Intervju VII genomfördes vid ett möte och det enda tekniska 

hjälpmedlet var inspelningsapparaten. 
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4.4 Bearbetning av data 
Vi har i vår studie valt Olga Dysthes tolkning av Bakhtins dialogism som teoretisk förankring. 

Vår tanke är att styrka våra resultat samt öka trovärdigheten i vår studie genom att förankra 

vår analys i en teori där tyngdpunkten främst ligger på Bakhtins åsikt om att inlärning sker i 

dialog med andra personer eller i dialog med texter. Dialogen blir alltså en grund för 

förståelse och meningsskapande. Vi vill med detta i åtanke tolka vårt resultat för att finna 

vilka erfarenheter distansstudenter har av dialog vid distansutbildningar. När vi i studien 

använder begreppet dialog avses samtal mellan aktörerna student-student.  

Den hermeneutiska tolkningstraditionen bygger på öppenhet och tolkningsprocessen består 

av att forskaren låter en värld öppna sig (Ödman, 2007 hänvisar till Gadamer). Vi är i vår 

studie inspirerade av den hermeneutiska traditionen då den hjälper oss att vara öppna i vår 

tolkning. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de inför analys av data. Redan vid 

transkriberingen avkodades intervjuerna. Därefter startade själva analysarbetet. Under 

individuell genomläsning markerade vi tänkbara områden att grunda kommande teman i och 

vid en gemensam genomgång fann vi följande områden: Synkron kommunikation, asynkron 

kommunikation, grupper, teknik/miljö, kontakt, dialog, samt upplägg. Vid vidare granskning 

av datan valde vi att sammanföra dessa områden till två huvudteman vilka vi rubriksatte till: 

Villkor för dialog och Dialogens betydelse.  

 

4.5 Trovärdighet och genomförbarhet 
Patel & Davidson menar att ”fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 

validitet” (2003, s. 99). Eftersom det har diskuterats bland forskare om reliabilitet och 

validitet och dess giltighet för kvalitativa studier väljer vi i stället att använda oss av de 

alternativa begreppen trovärdighet och genomförbarhet. För att upprätthålla kravet på 

trovärdighet bör forskaren redogöra för hur studien har gått till på ett tydligt sätt (Bryman, 

2006). 

Trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitlighet berör resultatet i studien och hur sannolika studiens resultat är men har inte 

med statistik att göra. Med överförbarhet menas att studiens resultat ska vara möjlig att 

överföra till andra sammanhang och kontexter. Pålitlighet kan liknas vid det som begreppet 

reliabilitet handlar om och syftar på att andra liknande studier ska få snarlika resultat. 

Konfirmering fokuserar på hur objektiva vi är under studiens gång. (Bryman, 2002) 
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Genomförbarhet och trovärdighet är beroende av varandra. Genomförbarhet handlar om en 

studies möjlighet att få fram data som är giltig och att de metoder som väljs gör det möjligt att 

genomföra en studie för att erhålla resultat. 

Vi har i vår studie strävat efter att följa de krav som finns för att uppnå trovärdighet och nå 

de etiska målen. I vår studie innebär det att vi i våra intervjuer försöker få fram giltiga svar för 

studiens syfte. Det sker genom att vi under intervjuernas gång tänker på att komma med 

följdfrågor och att fånga när respondenten talar om sina erfarenheter för att på så sätt få 

substans i vår data och att vi noga redogör för vårt tillvägagångssätt så att studien ska kunna 

genomföras fler gånger. Vi har inte som en målsättning att våra resultat ska överföras till 

andra kontexter. Vårt mål är dock att vara så objektiva som möjligt när vi analyserar det 

insamlade materialet. Vi är medvetna om att vi är en del av kontexten och den kunskap som 

det ger om undersökningsområdet gör det lättare när vi ska tolka och analysera datan. Vi 

anser att vi valt de mest lämpliga metoderna för att kunna genomföra studien och få fram 

resultat.  

 

4.6 Etik 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns forskningskrav och 

individskyddskrav som i samband med vetenskaplig forskning ställs mot varandra. Forskning 

behövs för att utveckling ska kunna ske, både ur ett samhälls- och ett individperspektiv. Även 

om forskningskravet har stor betydelse finns fyra etiska huvudkrav för att uppfylla 

individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) har delat in dessa krav i informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav, vilka vi redogör för nedan. 

 

4.6.1 Informationskrav 

Enligt Vetenskapsrådets regler (2002) ska deltagare i forskningsprojekt och studier 

informeras om vilket syfte projektet/studien har. Klarläggande ska ske om vilken uppgift 

deltagarna har och vilka villkor som gäller. Informationen ska även lämnas om att deltagandet 

sker frivilligt och att deltagare har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). 

I utskicket till distansstudenter kommer vi att upplysa dem om att intervjun är helt frivillig. 

I början av varje intervju är vår avsikt att åter upplysa om att intervjun är frivillig samt att 

intervjun kan avbrytas när som helst respondenten så önskar. I missivbrevet får 

distansstudenterna information om villkoren för intervjun.   
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4.6.2 Samtyckeskrav 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning själva bestämmer om sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna ska när som helst under ett deltagande kunna 

bestämma sig för att avbryta utan att avhoppet ska få några som helst negativa konsekvenser 

för den enskilde deltagaren. Påtryckningar av otillbörlig karaktär från forskaren får inte 

förekomma (Vetenskapsrådet, 2002). 

I det missivbrev som kommer att skickas till distansstudenterna lämnar vi upplysningar om 

att intervjun inte har något samband med en specifik kurs. I samband med intervjuerna 

upplyses deltagare om att deltagande, avhopp eller valet att inte alls delta i studien inte 

påverkar deras inrapporterade studieresultat. Upplysningen har lagts fram tydligt i 

missivbrevet efter en direkt begäran från en kursansvarig lärare. Eftersom respondenterna alla 

är myndiga kommer inte något godkännande för deltagande i intervjun av föräldrar eller 

vårdnadshavare att krävas. 

 

4.6.3 Konfidentialitetskrav 

Vetenskapsrådet (2002) menar att uppgifter om deltagare i en undersökning ska behandlas på 

sådant sätt att obehöriga inte har möjlighet att ta del av uppgifterna. Alla som deltar i ett 

forskningsprojekt bör åläggas tystnadsplikt och alla uppgifter om deltagare ska inte kunna 

leda till att utomstående har möjlighet att identifiera deltagare. Uppgifterna ska vara 

oåtkomliga för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla uppgifter som kommer oss tillhanda om respondenterna kommer att behandlas med 

konfidentialitet, något som vi redan inledningsvis i vår förfrågan klargör. Intervjuerna 

kommer att avkodas vid utskrift vilket i vårt fall innebär att person-, orts- och kursnamn 

kommer att tas bort. Det inspelade materialet där dessa uppgifter finns kommer därefter att 

raderas. Varken kurs- eller programansvariga för respondenternas utbildning eller vår 

handledare kommer att ha tillgång till några personuppgifter. 

 

4.6.4 Nyttjandekrav 

I nyttjandekravet ligger att uppgifter om enskilda som kommer fram vid en undersökning 

endast får brukas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna får inte användas i 

kommersiellt syfte, exempelvis inte säljas eller lånas ut till företag för att marknadsföra 

företagets produkter. 

I början av intervjun upplyser vi respondenterna om att vårt insamlade material endast 

kommer att användas i vår studie.  
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5 Analys och resultat 
Vår analys mynnar ut i det resultat som redovisas nedan. Rådatan vi har använt oss av 

innefattar alla gjorda intervjuer. Resultatet har lett oss fram till temabeskrivningar som är på 

en abstrakt, generell nivå. Genom att föra in citat i resultatdelen vill vi exemplifiera våra 

teman på en mer specifik nivå.  

Vår studie har haft som syfte att beskriva vilken betydelse dialogen har för förståelse och 

meningsskapande för distansstudenter vid distansstudier. När vi i texten talar om dialog är det 

samtal mellan aktörerna student-student som avses om inget annat anges. När studenterna i 

studien talar om dialog är det den kommunikation, synkron och asynkron, som sker mellan 

studenter för att studenterna vill nå förståelse och meningsskapande. Vi skrev redan i 

bakgrundsavsnittet att vi valde att ansluta oss till Johanssons (i Krienitz, 2004) 

definitionsbestämning av distansutbildning. Genom studien har vi valt att använda begreppet 

distansstudier eftersom vi har fokus på dialogen ur ett studentperspektiv och utgår ifrån 

distansstudenternas erfarenheter.  

I de fall ord är kursiverade betyder det att det kursiverade framträder tydligt i vår data.  

 

5.1 Villkor för dialog 
Distansstudenter är beroende av teknik som fungerar för att kunna kommunicera med 

studiekamrater och lärare samt av teknik som öppnar möjligheter för dialog. De tekniska 

kommunikationsmedel som studenterna har erfarenhet av är Luvit, Marratech, It’s Learning, 

MSN och Skype. Om tekniken misslyckas med att stödja distansstudenter i att ge möjligheter 

till dialog söker studenter andra vägar och/eller andra kommunikationspartners. Träffar 

ansikte mot ansikte är ett alternativ, ett annat alternativ är att vända sig till sin umgängeskrets 

exempelvis familj eller arbetskamrater. Valet att mötas ansikte mot ansikte och på så sätt föra 

en diskussion studenter emellan var något som framkom i samband med den tekniska 

aspekten. När studenterna misslyckades med att få tekniken att fungera valde de studenter 

som hade möjlighet mötet ansikte mot ansikte. På grund av geografiska avstånd var det sättet 

att mötas inte ett alternativ för alla.  
Vi valde att träffas fysiskt för att vi… hade problem med tekniken. Och 
ehh…nae, vi hade nog problem med tekniken tror jag. Ja. Vi tyckte det var 
enklare att träffas fysiskt och sen så tyckte vi också att det gav ju 
mycke…mycke mer för oss. Vi fick liksom en ehh…social kontakt också som vi 
tyckte va jätte viktig. För annars blir man jätte lätt asocial. (Intervju VI) 

För studenter som inte enbart ägnar sig åt studier utan även har jobb och familj är 

distansutbildningarna ett praktiskt alternativ om de vill studera på högre nivå.  
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Sen har jag jobb och så har jag barn och ett liv vid sidan om så att det passade 
mig bättre att läsa på distans. (Intervju I) 

Valfriheten att kunna lägga upp sina studier oberoende av andra studenter och att kunna 

välja tidpunkt när studierna ska genomföras anges också som ett skäl till att välja 

distansutbildning. Att bli tvingad in i distansstudier visar sig också förekomma. Det kan till 

exempel vara kurser som utlyst som campuskurser och i sista stund ställts in av olika 

anledningar. Om samma campuskurs ges som distanskurs har detta varit en vanlig väg in i 

distansstudier. Viljan att läsa en viss kurs, oavsett om den ges som campus- eller distanskurs, 

är också det en faktor som påverkar val av studieform. Finns inte möjligheten att läsa en 

specifik kurs på campus är det inte ovanligt att campusstudenter väljer att läsa kursen i 

distansform. I och med att distansutbildningar finns att tillgå är bostadsorten inget hinder för 

högre studier och det är något som lyfts upp i våra data. Studier kan bedrivas trots exempelvis 

ett stort geografiskt avstånd mellan studie- och bostadsort. 
Ehhm, dels är det så att jag bor… jag bor så pass att det är svårt att resa så den 
närmaste högskolan ligger i Y (stad) och där har jag nie mil, det är långt att 
åka… (Intervju I) 

Studenterna i vår studie har någon form av erfarenhet av grupper vid distansstudier.  
[…] Vi har ju inte blivit en grupp som möts och stöttar varann utan att vi möts 
på grund att vi måste helt enkelt. […] Det har inte blivit nån form av hjälp och 
supportgrupp på nå vis. […] jag vet att det finns grupper där man har en bättre 
kontakt där man möts även utanför dom här måsten när man möts för att hjälpa 
varann och stötta varann. (Intervju III) 

[…] Så därför tror jag väldigt mycket på att det är viktigt att ha den här 
gruppdynamiken när man ska lära sig någonting. (Intervju II)  
 
[…] Det kan ju va viktigt för den utvecklingen att man… ”think outside the 
box”. […] För min egna utveckling. Både i… kunskapsmässigt först och främst, 
då ju. Och… ehh alltså en social utveckling också ju. […] (Intervju VI) 
 

De erfarenheter som studenterna ger uttryck för är att gruppen fyller viktiga funktioner, det 

finns ett behov av gruppen. Funktionerna är bland annat stöd och hjälp för att lära sig och för 

att utvecklas socialt.  

 

5.2 Dialogens betydelse 
Vi har kunnat finna att studenter gärna ”bollar tankar” eller diskuterar kring kurslitteraturen 

för att få ta del av andras tolkningar och andras åsikter, tänka utanför ramarna.  
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[…] jag hade nog velat mer att vi varit indelade, kanske i diskussionsgrupper. 
[…] Ja, jag tror att det skulle ge mig mer och jag tror det skulle hålla mer liv i 
diskussionen kring de olika frågorna. […] Jag tror att man hade tvingats att vara 
mer aktiv i sitt tänkande. För nu är det väldigt mycket man läser och läser och 
läser och läser och läser och läser och sen fortfarande vet man inte riktigt säker 
om… har jag fattat det? Har jag förstått det rätt eller? ... Alltså ibland uppstår 
det frågetecken kring det man läser också. (Intervju II) 

Studenternas erfarenheter är att det är brist på diskussionsgrupper. Diskussionsgrupperna 

skulle enligt studenterna ge stöd när de vill diskutera frågor som väcks i samband med läsning 

eller om studenterna bara vill diskutera upplevelser under kursens gång. Vid de tillfällen som 

alla kursdeltagare varit med i dialogen har detta upplevts som positivt. Omvänt efterlyses 

dialog med alla studenter, att få ta del av allas åsikter.  

Studenterna kommer inte igång med en diskussion trots att studenternas erfarenheter är att 

tekniken ger möjlighet till dialog, det vill säga att mötas synkront eller asynkront för att skapa 

mening och förståelse. Om inte dialogen kommer igång är studenternas erfarenheter att det 

blir en distans i relationen student-student.  
 
[…] Och jag tror att det är mycket att det är sån distans mellan varandra i 
gruppen som påverkar att många hoppat av. […] Just det här att det inte varit 
så… det har inte varit någon riktigt fart i dialogen heller. Utan det har varit ett 
fåtal som varit inne […]. (Intervju II) 

 

När inte dialog har funnits har det påverkat distansstudenter så pass mycket att det känts som 

ett bättre alternativ att avbryta distansstudierna än att fortsätta. 
 […] Så just det att man kände sig väldigt utelämnad och man saknar den här 
direktkontakten – nån och fråga och… och även stöd från… ja, andra som läste 
det direkt. […] Jag skulle ju läst hela 30 poängskursen…ehh men jag tog bara 
de första femton ju. Och… jag har ju inte hoppat av nånting innan  […]. 
(Intervju IV) 

Erfarenheterna bland studenter är att alla distansstudenter långt ifrån är aktiva i sina kurser 

och även om studenter har försökt att starta en form av dialog mellan studenter har det inte 

alltid fungerat. Det är bara en del av distansstudenterna som är aktiva och den aktiviteten har 

inte alltid till syfte att skapa en dialog mellan studenter. Behovet av meningsskapande dialog 

studenter emellan framkommer klart. 
Jag tror att det är ungefär är hälften alltså hälften, hälften… att en del är väldigt 
aktiva och en del är helt inaktiva och bara gör absolut det dom ska och inget 
mer. (Intervju I) 

[…] Ehh jag försökte få igång ett café (skratt), därför att det finns många gånger 
man sitter och läser böckerna och funderar liksom stämmer det här verkligen det 
där tycker inte jag och allt det här då och då tänkte jag det vore bra att kunna 
diskutera tillsammans med andra hur andras åsikter. Men jag fick till ett möte 
och då var vi två deltagande tror jag. (Intervju III, omarbetad av författarna) 
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Samtidigt visar datan en viss självkritisk hållning när det gäller hur aktiva studenterna har 

varit under sina distansstudier. Flera studenter nämner att de vid framtida distansstudier 

kommer att agera annorlunda för att själva påverka aktiviteten i kursen.  
[…] Däremot så kommer jag nog själv till att vara mer aktiv till att stöta på att vi 
ska ha någon form av grupparbete i nästa (distanskurs)… (Intervju II) 

Studenternas erfarenheter av den asynkrona och synkrona kommunikationen är att dessa 

sätt att kommunicera ger studenter en möjlighet att mötas och göra sin röst hörd.   
[…] Fast det är ju ingen muntlig kontakt utan det är ju bara via mail och via då 
dom chattforum som vi håller på med. (Intervju II) 

[…] vi hade ju asynkron kontakt rätt ofta för att vi… ja, det var ju och 
bestämma tider […] synkront var det nån gång […]. (Intervju VI) 

Studenterna använder lärplattformar exempelvis Luvit och It’s Learning. Mail, i och utanför 

It’s Learning, är ett av de vanligaste sätten som distansstudenter använder vid dialog. Den 

asynkrona kommunikationen ger distansstudenterna möjlighet att kontakta kurskamrater när 

de själva har tid.  
Medan i forum så har man kanske lite mer tid att tänka efter lite mer vad det är 
man skriver så att det blir mer genomtänkt. Sen tror jag också att det beror på 
hur man är som person. Vissa passar bäst i chat och få ut det på en gång och det 
sprudlar över, andra e mer tillbakadragna och behöver tid att fundera och kan 
inte svara på en gång utan känner en press. (Intervju V) 

Ja, jag tycker ju att det är jättebra. För att jag tycker det… jag har möjlighet 
och… jag har en möjlighet och ge ett svar när jag själv kan. Och jag kan ju 
förvänta mig att en annan människa svarar mig när den kan. Ehh… jag behöver 
inte känna att jag behöver vara där hela tiden. Alltså fysiskt i realtid eller 
så…[…]. (Intervju VI) 

Erfarenheter av att använda den asynkrona kommunikationen upplevs som positiv, studenten 

upplever tid för eftertanke innan exempelvis ett inlägg i forum görs. Även erfarenheter av att 

använda Marratech, Skype och MSN är god. Den mer direkta kontakt som skapas vid synkron 

kommunikation ger mer enligt studenternas erfarenheter. Som studenterna formulerar det vill 

de förbättra sina studieresultat, hjälpa och få hjälp.  
[…] men chat e ju en direktkommunikation, det är väl det som påminner  mest 
om samtal face to face.[…] en chat kan vara jätterolig och inspirerande och få 
igång om man känner att man kört fast lite att man får en inspiration och känna 
att, ja det blir som ett vanligt samtal. (Intervju V) 

[…] jag tyckte det var helt fantastiskt…ehh för att ändå så e det så att man har 
ingen mänsklig kontakt alls när det bara är nätbaserat men helt plötsligt så var 
det ändå så att man under en timme i veckan så hade vi en dialog och man 
kunde fundera kring olika saker å vi kunde utbyta lite erfarenheter så  och det 
tyckte jag var jättebra […] (Intervju I) 
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Anledningarna till att studenterna efterlyser den mer direkta kontakten är att erfarenheten 

visar på att den direkta kontakten ger inspiration, leder till erfarenhetsutbyte och förbättrade 

studieresultat.  

 

6 Diskussion 
Vi kommer att lyfta fram de resultat som vi erhållit i vår studie och relatera dem till teori och 

tidigare forskning. Genom att i studien ställa frågor om varför studenterna väljer 

distansstudier, vilken form dialog vid distansstudier tar sig och hur distansstudenterna 

upplever dialogen vill vi beskriva erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och 

meningsskapande hos distansstudenter. I metoddiskussionen reflekterar vi över vilka 

konsekvenser vårt val av metod har fått.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Enligt vår tolkning är dialog för distansstudenterna, i vår studie, de samtal och diskussioner 

som studenterna har via asynkrona och synkrona kommunikationsmedel. Samtalen syftar till 

att skapa förståelse, mening, sociala relationer samt ge känsla av tillhörighet.  

Vi har genom studiens resultat kommit fram till att studenter väljer distansstudier på grund 

av oberoendet som den här studieformen erbjuder. Något som också påverkar valet av 

distansstudier är vilken livssituation de befinner sig i. Vår studie belyser främst tre aspekter av 

erfarenhet; teknik, kommunikation, grupp/diskussionsgrupp, vilka går hand i hand med 

dialogen. 

Den teknik som praktiseras idag vid distansutbildningar ger förutsättningar för studenter att 

skapa samtal, en dialog, mellan aktörerna student–student. Den dialog som finns sker främst 

genom asynkron kommunikation. Varken den asynkrona eller den synkrona 

kommunikationen utnyttjas i den utsträckning som är möjlig av studenter men skulle kunna 

bli fruktbara verktyg för att skapa dialog mellan distansstudenter. Distansstudenternas 

erfarenheter är att dialogen behövs, i form av exempelvis diskussionsgrupper, för att skapa 

förståelse och mening för studierna samt möjliggöra tillhörighet och en social utveckling. 

Med asynkron kommunikation avses i vår studie den kommunikation som sker utan krav på 

att deltagarna ska vara närvarande samtidigt i tid och rum medan synkron kommunikation är 

den kommunikation som sker i realtid med aktörerna närvarande. Vår studie visar att den 

asynkrona kommunikationen ger studenter tillfälle att göra mer genomtänkta inlägg som 

Dysthe (2003) i sin studie menar är bra vid lärande. De asynkrona diskussionerna har en 
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läropotential men diskussionerna kräver, med Bakhtins sätt att se på dialogen, någon form av 

respons för att mening och förståelse ska skapas (Dysthe, 2003; Dysthe 1996). Ryan (1998, se 

Steinman, 2007) å sin sida menar att vissa studenters upplevelse av den asynkrona 

diskussionen är att den inte ger den relation till medstudenter som studenterna önskar. Den 

upplevelsen kan vara en förklaring till vår studie som visar att studenterna efterlyser ett 

synkront kommunikationssätt eftersom det mest påminner om mötet ansikte mot ansikte. Med 

andra ord kan sägas att det är den externa dialogen, det vill säga den dialog som Carnwell 

(1999) beskriver som all tvåvägsinteraktion som sker utanför den interna dialogen, som i 

första hand efterfrågas. Studenternas erfarenhet är dock att det är svårt att hålla den synkrona 

kommunikationen igång och det är oftast den asynkrona kommunikationen som används vid 

studierna. När studenterna summerar den dialog som funnits vid studietillfällena har 

distansstudenterna visat prov på viss självinsikt. Studenternas erfarenhet är att möjlighet till 

dialog och kommunikation finns men att de inte varit tillräckligt aktiva för att skapa en dialog 

och framhåller att de vid framtida distansstudier kommer att agera annorlunda. Vi vill i det 

här sammanhanget peka på det som Dysthe (2003) lyfter upp i sin studie; en aktiv student 

garanterar inte dialog. Även om distansstudenterna kommer att agera annorlunda och bli mer 

aktiva måste de, enligt vår mening, också bli medvetna om att de behöver gå in i dialog med 

studiekamrater och ge varandra respons på det som sägs för att skapa förståelse och mening. 

Enligt vårt uppfattning behöver studenterna gå in i dialog eftersom, med Bakhtins sätt att se 

på språkets förmåga att skapa dialog, det är vi, inte individen, som skapar mening. Inaktivitet 

kan ses som en negativ spiral, distansstudenterna är inte villiga att ta ansvar för att skapa en 

dialog vilket leder till att dialog inte skapas. Lyckas inte dialog skapas inom 

distansutbildningens ramar eller om studenterna, av olika anledningar, väljer bort att 

interagera med andra studenter vänder sig distansstudenterna i stället till vänner, 

arbetskamrater eller familjen för att diskutera och samtala om frågeställningar i samband med 

studierna. Enligt Motteram & Forrester (2005) är det ett vanligt sätt att agera för att utbyta 

tankar kring uppkomna frågeställningar när man som student väljer att inte satsa på att skapa 

dialog med sina medstudenter. Motteram & Forrester (2005) menar också att studenter måste 

lära sig att bland annat hantera grupparbeten online. I relation till deras uppfattning vill vi 

lyfta fram vår studie som visar att grupparbete som sådana inte efterfrågas. Det som 

efterfrågas är en grupp som samarbetar och vars funktion är av stödjande karaktär, ett 

kollaborativt arbetssätt. Om skälet till att grupparbete inte efterfrågas beror på att studenter 

ännu inte lärt sig hantera grupparbeten online eller om det beror på att studenterna väljer bort 

att utnyttja de möjligheter till dialog som finns vid grupparbeten är inget vi kan ge svar på 
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utifrån den här studien. Det som vi dock kan belysa är att när dialogen inte utnyttjas av 

distansstudenter betyder det i Bakhtins (Dysthe, 1996) mening att de inte får en egentlig 

förståelse för exempelvis ett ämne eller en text och därmed går miste om ett meningsskapande 

som kan leda till ett lärande. Genom att söka respons hos medstudenter eller hos utomstående 

söker distansstudenterna ett dialogsikt utbyte för att nå aktiv förståelse. Det som sker när det 

dialogiska utbytet inte kommer igång är att respons uteblir vilket leder till att studenter inte får 

någon egentlig förståelse.  Bakhtin (Dysthe, 1996) anser att grunden till mening ligger i det 

sociala och vårt resultat visar tydligt på vikten av att vara delaktigt eller att tillhöra vilket vid 

distansstudier kan ske genom asynkron eller synkron kommunikation. Genom ett kollaborativt 

arbetssätt får studenterna ett bra utgångsläge för att skapa dialog med sina medstudenter och 

kan på så vis även skapa den tillhörighet som distansstudenterna efterfrågar. Vi tolkar detta 

som ett uttryck för Bakhtins tankar som innebär att utan kommunikation och att vara i dialog 

lever man inte. Som Klassen & Vogel (2003) menar kan dock vissa studenter, exempelvis de 

som redan har erfarenhet från högre studier, ha fördelar vid nätbaserat lärande. De mer mogna 

studenterna är motiverade och har vana från den kommunikation som finns med exempelvis 

andra studenter och har därför inte samma behov som mindre erfarna studenter att mötas 

ansikte mot ansikte. De studenter som vi har intervjuat har varit i olika åldrar, alla med 

tidigare erfarenheter från högre studier. Av de sju studenter som vi intervjuade hade tre 

tidigare erfarenheter från distansstudier. De fyra övriga hade nyligen läst sin första 

distanskurs. Bland de fyra fanns en student som hoppade av och två studenter som 

arrangerade möte ansikte mot ansikte, vilket de fann bättre än att ha möte via de tekniska 

hjälpmedel som kurserna erbjöd. Eftersom alla hade erfarenhet från högre studier kan vi inte 

dra samma slutsats som Klassen & Vogel (2003).   

Känslor av distansering och isolering bland studenter, vilket Steinman (2007) benämner 

transactional distance, bygger på tanken om att kommunikationen mellan studenter inte är 

särskilt aktiv. Steinman (2007) menar att om distansen upplevs stor studenter emellan blir 

upplevelsen av distansstudier negativ. Erfarenheten hos studenterna i vår studie är den att 

vissa studenter väljer att avbryta sina distansstudier som en följd av distans mellan studenter 

och att studenterna känner sig utelämnade och saknar stöd från studiekamrater. Är 

interaktionen och dialogen mellan distansstudenterna mer aktiv kan exempelvis avhopp från 

studier och negativa upplevelser minskas enligt Steinmans resonemang. Steinman menar 

också att om studenten själv är aktiv så räcker inte det. Det krävs respons från studiekamrater.   

Jarvis, Holford & Griffin (2005) redogör för hur distansutbildningsteoretiker som 

exempelvis Holmberg lägger stor vikt vid teknik och upplägg av distansutbildningarna för att 
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lärande ska nås. Vissa av de intervjuade studenterna har erfarenheter av att upplägget på den 

aktuella distansutbildningen inte passat dem. De ger till exempel uttryck för en önskan om ett 

mer kollaborativt arbetssätt vid individuella uppgifter. Enligt Säljö (2005) är det kollaborativa 

arbetssättet en aktivitet i vilken studenterna deltar och genom deltagande äger lärande rum. I 

förlängningen innebär det, med Säljös sätt att se på lärande, att det är deltagande som leder till 

lärande, inte undervisning. För vår studie betyder det att ett deltagande i dialogen, interaktion, 

och ett kollaborativt arbetssätt, leder till lärande som på sätt och vis styrks av Bakhtin 

(Dysthe, 1996) som menar att respons lägger grunden för en aktiv förståelse och 

meningsskapande. Ett deltagande leder alltså till respons. Jarvis, Holford & Griffin (2003) 

tolkar Peters invändningar mot distansutbildningar så att utbildningsformen saknar samarbete 

och leder till alienation beroende på att studenterna inte får möjlighet att mötas ansikte mot 

ansikte. Peters kritik har enligt studenternas erfarenheter avstyrkts genom den teknik som 

distansstudenterna har tillgång till. Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna 

och är inget hinder utan snarare en möjlighet. Erfarenheterna som distansstudenterna har visar 

att möjligheter till dialog som påminner om möte ansikte mot ansikte finns. Den tekniska 

utvecklingen har kommit så långt att studenterna genom virtuella möten i distansutbildningar 

kan skapa känslor av tillhörighet. I samband med de erfarenheter som distansstudenterna har 

tagit upp i relation till den tekniska aspekten framkommer att studenterna anser att de hade 

varit behjälpta av mer introduktion till de tekniska hjälpmedlen.  

Den potential som finns i dagens teknik ger, som vi tidigare nämnt, distansstudenter 

samma möjlighet till dialog vid distansstudier som studenter vid campus har. Problemet som 

distansstudenterna erfar är att det kan vara svårt att skapa kommunikation och 

kommunikationsvägar som ger den efterfrågade dialogen, samhörighet och känsla av att 

tillhöra. Här finner vi dock att distansstudenterna själva kan göra ett val eftersom 

distansstudenternas erfarenheter gör gällande att möjligheter till dialog för att nå lärande, 

förståelse och meningsskapande finns i de distansutbildningar som de deltagit i. Å ena sidan 

kan studenten välja att utföra de uppgifter som åläggs studenten på ett näst intill passivt sätt. 

Å andra sidan har studenten möjlighet att vara aktiv och delta i den interaktion som 

diskussioner erbjuder.  

Erfarenheter av dialog för förståelse och meningsskapande som vi har redogjort för visar 

att distansstudenterna efterfrågar ett kollaborativt arbetssätt. Studenternas erfarenhet och 

efterfrågan av det kollaborativa arbetssättet innebär, enligt vår tolkning, att de söker en 

förståelsebaserad pedagogik, inte en förmedlingspedagogik. Det finns, som vi ser det, en stor 
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läropotential att tillgå genom att utnyttja tekniken, tekniken som även främjar ett kollaborativt 

arbetssätt och dialog vid distansstudier.  

 

6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Val av datainsamlingsmetod 

Den semi–strukturerade intervjun har varit en bra metod eftersom det är en erfarenhetsaspekt 

vi vill belysa. Efterhand som vi har bearbetat intervjumaterialet har vi funnit nya spår och 

frågor som vi, till följd av vår bristande vana av intervjusituationer, inte har följt upp. 

Eftersom vi inte kommit med följdfågor varken under intervjusituationen eller efteråt finns 

det en risk att vi har gått miste om data som kunnat styrka våra resultat ytterligare.  

Vi är medvetna om att med en kvantitativ forskningsstrategi skulle vårt resultat ha sett 

annorlunda ut men vi tycker oss se att den semi-strukturerade intervju var det bästa valet för 

att nå erfarenhetsaspekten och studiens syfte.  

 

6.2.2 Urval  

Från början var vår avsikt att ta del av erfarenheter gjorda vid distansutbildningar i BTH:s regi 

men vi fann att distansstudenter ofta har erfarenheter från mer än en distansutbildning och 

från olika lärosäten. Vi anser dock att alla erfarenheter från distansstudier är av intresse och 

valde därför att ta bort fokus från distansstudier vid just BTH. Alla respondenter har vid något 

tillfälle läst distansutbildningar vid BTH. 

Urvalet har den fördelen att de intervjuade består både av erfarna och mindre erfarna 

distansstudenter. Vi har en ojämn könsfördelning – alla de intervjuade är kvinnor. Att vi inte 

intervjuat några män beror helt enkelt på att ingen har anmält sitt intresse av att delta i 

studien. Detta kan ha påverkat resultatet i vår studie.  

 

6.2.3 Genomförande 

Tre intervjuer har genomförts via Skype då vi vid ett tillfälle satt i samma rum och med 

samma dator. Ljudkvaliteten var bra och vi stötte inte på några andra svårigheter. Vid de två 

övriga intervjutillfällena hade vi en telefonkonferens via Skype då en av oss författare hade 

inspelningsapparaten hos sig och spelade in från datorn. Själva intervjuförfarandet i sig 

fungerade problemfritt men ljudkvalitén på intervjuerna blev något sämre än övriga intervjuer 

vilket resulterade i att vi vid några tillfällen hade mycket svårt att höra vad som sades när vi 
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transkriberade. Vi har genomfört tre av våra sju intervjuer vid direkta möten och de har avlöpt 

väl. En av våra intervjuer genomfördes via vanlig telefon med högtalare, även den avlöpte väl. 

 

6.2.4 Bearbetning av data 

Eftersom vi inte vill ha fram absoluta sanningar tycker vi oss, genom att inspirerats av den 

hermeneutiska tolkningstraditionen, ha varit öppna inför de resultat vi har fått fram när vi har 

gjort vår tolkning. Att tematisera vid själva analysarbetet gav oss en möjlighet att gå in i en 

arbetsprocess och bearbeta vårt datamaterial. 

Valet av Dysthes tolkning av Bakhtins dialogism som teoretisk förankring har gett oss en 

god grund att stå på när vi har tolkat resultatet eftersom vår tyngdpunkt har legat på dialogen 

och dess erfarenheter. Genom Bakhtins dialogism har vi även kunnat förstå distansstudenters 

erfarenheter av dialog och kopplat samman erfarenheterna med resultat från tidigare forskning  

 

6.2.5 Trovärdighet och genomförbarhet 

För att stärka studiens trovärdighet har vi efter bästa förmåga strävat efter att ta hänsyn till 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering vilket enligt Lincoln & Guba kan 

vara bedömningsgrund för hur trovärdig en kvalitativ undersökning är (Bryman, 2006). 

Tillförlitligheten anser vi finns i att våra respondenter är goda representanter för den sociala 

verklighet vår studie handlar om eftersom vårt resultat bygger på respondenternas erfarenheter 

som de delgett oss. Vi har så noggrant som möjligt redogjort för metodval och 

tillvägagångssätt för att studien ska kunna genomföras vid annat tillfälle. De val och 

tillvägagångssätt som vi använt oss av har gett oss relevant material som vi har använt oss av 

för att redovisa ett resultat. Vi har i vår resultatdiskussion försökt styrka våra resultat genom 

att knyta tillbaka till teorier och tidigare forskning.  

 

6.2.5 Etik 

Genom att vi vid två tillfällen upplyst respondenterna om att intervjun är frivillig, kan 

avbrytas när helst respondenten önskar och vilka villkor för intervjun anser vi ha klarlagt det 

som enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2002) bör ske för att informationskravet 

skall vara uppfyllt. Några påtryckningar av olämpligt slag för att förmå studenter att ställa 

upp som respondenter har inte förekommit. Vi har också klargjort att deltagande, avhopp 

alternativt icke-deltagande i studien inte har någon betydelse för respondenten egna studier 

och studieresultat, allt enligt Vetenskapsrådets regler (2002). Vi har vid transkribering 

avkodat det inspelade materialet för att minimera risken att enskild individ ska kunna 
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identifieras. Materialet har inte varit tillgängligt i sådan form att personuppgifter har kommit 

utomstående tillhanda. Det inspelade materialet har efter transkribering förstörts. Då vi endast 

varit två personer som arbetat med denna studie har vi inte ansett att behov funnits för någon 

form av dokument för att ålägga inblandande tystnadsplikt. Det transkriberade materialet har 

använts vid vår studie och kommer inte att användas vid andra studier. Ej heller kommer 

uppgifter att överlåtas eller säljas i kommersiellt syfte. Respondenterna har upplysts om att 

materialet endast kommer att användas vid vår studie. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Klassen & Vogel (2003) uttrycker att nätbaserat lärande lämpar sig bättre för vissa studenter. 

Det är en intressant tanke som väcker en fråga hos oss, passar distansstudier alla vuxna? 

Frågan har inte varit primär i vår studie men vi finner den intressant nog att nämna som 

förslag till fortsatta studier.  

Dysthes (2003) och Steinmans (2007) resonemang om att en aktiv student inte räcker utan 

att det krävs respons för att en dialog ska skapas och för att minska negativa upplevelser av 

distansstudier väcker också det intressanta tankar. Vi ställer oss frågan huruvida man kan 

engagera studenter inte bara till att bli aktiv utan även engagera studenter till att ge respons? 

Vi kan utifrån vår studie inte ge något svar och väljer därmed att lämna frågan som förslag till 

fortsatta studier. 
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BILAGA 1 
Blekinge Tekniska Högskola  
Sektionen för Management 
C-uppsats 15 hp 
Pedagogik 61-90 hp 
 

Ingvor Persson 

Maria-Eliana Sánchez Muñoz 

VT-08 

 

Intervjuguide 

 

(Formalia- ålder, kön) – Inte relevant från början 

 

Studieerfarenhet 

- Erfarenhet från vanlig undervisning på högre utbildning?  
- Distans? (samma upplägg? Varför distans?) 

 

Kursupplägg  

- Vad läser du? 
- Material? (text, video, egna sökuppgifter, föreläsningar via nätet) 
- Indelade i grupper? 
- Schemalagda träffar – f-2-f? 
- Egna träffar – f-2-f? 
- Krav på inlägg? I samband med uppgift eller kontinuerligt? 

 
 

Dialog 

- Synkrona? (chatt, Marratech, lärplattform?) Erfarenheter 
- Asynkrona? (kursforum, debattforum, blogg?)  Erfarenheter 
- Kontakt med kurskamrater? Hur, när? 
- (Påverkar studierna?)  
- (Identitetsskapande?) – Inte relevant om det inte framkommer naturligt 
- Saknad av något? 
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BILAGA 2 
Blekinge Tekniska Högskola    2008-04-23 

Pedagogik, inriktning lärande i IT-samhället, fördjupningskurs 

 

Hej! 

Vi är två pedagogikstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som skriver vår C-

uppsats. Vi är intresserade av att undersöka vilka erfarenheter studenter har av studier på 

distans.  

Efter kontakt med XX i kursen Y har vi fått tillgång till deltagarlistan för att kunna kontakta 

er som studerar på distans. Vår studie är beroende av att vi får ta del av era studieerfarenheter 

och vore därför mycket tacksamma om ni kunde ställa upp på enskilda intervjuer. Vi beräknar 

att intervjun kommer att ta 45 minuter. 

 

Vi vill påpeka att medverkan är helt frivillig och inte har något med den specifika kursen att 

göra. Syftet med studien är inte att utvärdera kursen. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och eventuella namn som kommer upp kommer att vara fingerade i uppsatsen. 

Ni som blir intervjuade kommer att förbli anonyma även för vår handledare. 

 

Om du har tid och lust att medverka eller har frågor sänd gärna ett mail så fort som möjligt till 

någon av nedanstående adresser eller ring, dock senast den 2008-04-28. 

Bor du i Blekinge får du gärna säga till om du hellre vill genomföra intervjun ”live”.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Ingvor Persson och Maria-Eliana Sánchez Muñoz. 

 

Ansvariga för studien 

Ingvor Persson  Maria-Eliana Sánchez Muñoz 

0701-508511   0735-782400    

ingvor.persson@telia.com  mesa05@student.bth.se  

 

Handledare: 

Mårten Pettersson 

Sektionen för management: marten.pettersson@bth.se 
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BILAGA 3 
Blekinge Tekniska Högskola    2008-05-06 

Pedagogik, inriktning lärande i IT-samhället, fördjupningskurs 

 

Hej! 

Vi är två pedagogikstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som skriver vår C-

uppsats. Vi är intresserade av att undersöka vilka erfarenheter studenter har av studier på 

distans.  

Efter kontakt med er kursansvarige har vi fått tillgång till deltagarlistan för att kunna kontakta 

er som studerar på distans. Vår studie är beroende av att vi får ta del av era studieerfarenheter 

och vore därför mycket tacksamma om ni kunde ställa upp på enskilda intervjuer. Vi beräknar 

att intervjun kommer att ta 45 minuter.  

Vid intervjun använder vi oss av Skype eller Marratech, har ni inte tillgång till det finns även 

MSN som ett alternativ. 

 

Vi vill påpeka att medverkan är helt frivillig och inte har något med den specifika kursen att 

göra. Syftet med studien är inte att utvärdera kursen. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och eventuella namn som kommer upp kommer att vara fingerade i uppsatsen. 

Ni som blir intervjuade kommer att förbli anonyma även för vår handledare. 

 

Om du har tid och lust att medverka eller har frågor sänd gärna ett mail så fort som möjligt till 

någon av nedanstående adresser eller ring, dock senast 2008-05-09. 

Bor du i Blekinge får du gärna säga till om du hellre vill genomföra intervjun ”live”.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Ingvor Persson och Maria-Eliana Sánchez Muñoz. 

 

Ansvariga för studien 
Ingvor Persson  Maria-Eliana Sánchez Muñoz 
0701-508511   0735-782400    
ingvor.persson@telia.com  mesa05@student.bth.se  
 

Handledare: 
Mårten Pettersson 
Sektionen för management: marten.pettersson@bth.se 
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