
  BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA                         VT 2010 

  Sektionen för management                                  
 

  Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lusten och viljan att lära  
- En studie om vad distansstudenter upplever som    

                      motivationshöjande i sitt lärande  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANDIDATARBETE I PEDAGOGIK 

Författare: Ann Dohse 

Handledare: Heléne Ivarsson 



2 

 

Blekinge Institute of Technology Section of Management  
 

Course: Thesis in Education 15 points  

 

Title: The motivation and the intention to learn - a study on what distance education students        

           experience as motivation in their learning. 

 

Author: Ann Dohse  

 

Tutor: Heléne Ivarsson  
 
   
 

Abstract 
Distance education has become an increasingly common approach in facilitating higher 

academic education to students who need a form of studies that will provide high flexibility. 

Many students have families, children, work and other obligations. Education on distance 

provides an alternative way to study that satisfy the necessary flexibility to this student 

population. The challenge for the university is to provide an educational framework that will 

inspire and motivate the students to use the technology provided in the web-based educational 

structure. The purpose of this paper and the discussion of this study are to seek understanding 

of the various components of why students choose this educational design of studies. The 

thesis is based on a survey with a hermeneutic approach with focus on the interpretation. The 

study is qualitative, and includes 22 strands of distance education attended by the students. A 

literature review of prior published research in the same area was also included in the study. 

The study revealed that the major reason influencing the student in choosing a remote and 

distance education was not only based on the area of interest but also by the technology used 

in the program. The teacher's influence, the individual student's motivation and attitudes 

towards teamwork were also contributing factors to the students' motivation choosing remote 

and distance studies. The conclusion of this study is that a variety of internal and external 

components would influence and affect the reasons for choosing a remote and long distance 

designed educational program for higher educational studies. 
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Abstrakt 
Högskoleutbildningar på distans har blivit en allt vanligare studieform.  De vanligaste 

orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som tillvägagångssätt är att många har 

familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt vill arbeta vid sidan om sina 

studier.  Från högskolans sida gäller det då att bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att 

inspirera studenterna till den teknologi som erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Därför 

kan det vara intressant att titta på vad som motiverar en student att vilja lära under de 

pedagogiska villkor som gäller på en distansutbildning. Syftet med denna studie var därför att 

söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivationshöjande 

faktorer i distans utbildningens genomförande. Studien bygger på en hermeneutistisk ansats 

där tolkningen har sin tyngdpunkt. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ enkätstudie där 

22 stycken distansstudenter deltog samt en litteraturstudie över tidigare forskning inom 

området. Resultatet visade på att motivationen kunde bero på hur utbildningen eller 

undervisningen var upplagd men även tekniken hade en viss betydelse. Lärarens påverkan, 

den individuella motivationen samt studenters samarbete var också bidragande orsaker till 

studenters studiemotivation. Slutsatsen i mitt resultat och i litteraturstudien var att en mängd 

olika faktorer kunde inverka på studiemotivationen genom både inre som yttre påverkan.   
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Först vill jag tacka min underbara handledare Heléne Ivarsson, den vägledning jag har fått av 
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1. INLEDNING 
 

Utbildning som sker via en dator är tämligen en ny företeelse och har blivit ett nytt forum i 

utbildningsvärlden. De vanligaste orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som 

tillvägagångssätt är att många har familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt 

vill arbeta vid sidan om sina studier (studera.nu, 2010).  Från högskolans sida gäller det då att 

bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att inspirera studenterna till den teknologi som 

erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Eftersom utbildning nu för tiden sägs ska vara till 

för alla behöver distansstudier vara upplagda så att det motiverar alla slags studenter till att 

vilja lära, oavsett vilken miljö de kommer från. Därför kan det vara intressant att titta på vad 

som motiverar en student att vilja lära under de pedagogiska villkor som gäller på en 

distansutbildning.  

2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt presenteras en liten kort översikt om distansutbildning, definitionen livslångt 

lärande, vilka möjligheter en distansutbildning kan ha samt vilka redskap det finns att ta till på 

de olika lärplattformerna.  

2.1 Distansutbildning 
Ordet distans betyder enligt Nationalencyklopedin ”relativt stort avstånd; undvikande av social 

eller känslomässig kontakt” (NE, 2010). Lära på distans innebär att det fysiska klassrummet 

uteblir och lärandet utförs istället via datorer. 

 

I Norrköping startade år 1956 Statens skola för vuxna (SSVN) som var en kombination 

mellan självstudier i hemmet och undervisning i skolmiljö, men detta gällde enbart 

realskoleutbildning och gymnasieutbildning. År 1962 startades Statens skola för vuxna i 

Härnösand, SSVH. Norrköping och Härnösand kan man säga var pionjärer inom området 

distansstudier (SOU, 1998:83). Under de senaste decennierna har det gjort stora krafttag för 

att förbättra distansutbildningen i Sverige, staten hade år 1998 bidragit med över 1 miljard 

kronor på olika projekt inom detta område . Först ut var Umeå år 1987-1993 med en 

försöksverksamhet där staten gjorde stora satsningar, därefter gick lärosäten samman och 

distansutbildningen växte i storlek över hela Sverige (SOU, 1998:83). 

 

Keegan (1990) definierade distansutbildning på följande sätt: 

 Det som är mest utmärkande för distansutbildning är att lärare och studenter befinner 

sig på olika platser och att tiden inte har någon betydelse.   

 Distansstudierna leds av en utbildningsorganisation som planerar och lägger upp 

ramarna för utbildningen och dess mål.  

 Undervisning och all kommunikation sker med tekniska hjälpmedel, såsom datorer, 

ljud, bilder eller tryckt skolmaterial. 

 Undervisningssätet erbjuder dubbelriktad kommunikation med det menas att de 

studerande ges möjlighet att ha en dialog.  

 Mestadels sker undervisningen enskilt men vid enstaka tillfällen sammanstrålas 

studenterna för gemensamma mål t. ex av sociala eller av rent undervisningsmässiga 

orsaker (SOU, 1998:83, s. 4). 

 

År 1990 var inte tekniken lika avancerad som den är idag, nu sker all distansundervisning via 

datorerna. Det här visar på teknikens snabba utveckling (SOU, 1998:83).  
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I distansutbildningens barndom satt var och en för sig och studerade men genom att tekniken 

har blivit mer förfinad och bjuder på möjligheter till gruppsamarbete har vi kommit närmare 

det traditionella klassrummet. Studenterna träffas numera i ett gemensamt virtuellt klassrum 

där det sociala blir en naturlig del i studierna. Kollaborativt lärande (lärande som uppkommer 

vid samarbete) kan man säga är en kollektiv form av att lära. När man samarbetar på distans 

använder studenten sig av datorförmedlad kommunikation (CMC= Computer Mediated 

Communication).  

 

Flexibiliteten i tid och rum ger helt nya studiemöjligheter. T.ex. om en student inte har 

möjlighet att vara med på en föreläsning kan han eller hon tio timmar senare ta del av den via 

sin dator. Lärandets tillvägagångssätt baserar sig helt på elektronisk väg, så kallad e-learning 

eller IKT. IKT betyder informations- och kommunikationsteknik, denna teknik sammanlänkar 

kontakten mellan student – student – lärare (Fåhræus, 2008). Tack vare IKT blir en 

distansutbildning mer produktiv och kreativ samt så gynnar det förmågan att lösa problem 

tillsammans med andra. 

 

Universitetslektorn Gunnel Wännman Toresson (i Fåhræus, 2008) har tagit fram statistik som 

visar att det har blivit populärt med distansstudier. År 2003 var det 54 754 studenter som läste 

kurser i någon form av nätuniversitetet. Tre år senare var det 77 205 studenter, alltså en 

ökning med 29 % (Fåhræus, 2008). Enligt Högskoleverkets årsrapport för 2009 

helårsstuderade 385 000 personer ht 2007 och vt 2008 och av dessa var mer än var fjärde 

registrerad på minst en distanskurs. Detta innebär att distansstudier har tredubblats det senaste 

decenniet. Från 2003 till 2008 blev det en ökning med 43 %, vilket vittnar om att många fler 

människor väljer distansstudier än för fem år sedan. I rapporten framkom även att 60 % av 

alla högskolestuderande år 2008 var kvinnor, var fjärde av dessa var över 35 år och större 

delen av den gruppen studerade på distans. Det var även fler nybörjare och personer av annan 

nationalitet som studerade år 2008 (Högskoleverkets årsrapport, 2009). 

2.1.1 Det virtuella klassrummet 

Skolor som utför distansutbildning använder sig av olika slags lärplattformer som t.ex. 

Moodle, Blackboard, It´s Learning och Webct för att nämna några. Oavsett vad de heter och 

vad de har för utseende så är det på en lärplattform som kommunikationen mellan lärare- 

student - student försiggår. Det är också där som studenten kan hämta sitt arbetsmaterial, 

lämna in arbeten, ha översikt på scheman osv. För att studera på distans oberoende av vilken 

lärplattform studenten använder sig av, behövs tillgång till en persondator samt en 

internetuppkoppling. ”Träffarna” kan som exempel ske på Marratech eller över Skype, de 

virtuella träffarna sker på nätet istället för i ett traditionellt klassrum. Studenten bör då även 

ha mikrofon och hörlurar för att kunna delta i samtalen. 

 

Professor Rupert Wegerif ser positivt på nätbaserad utbildning, han har sett att 

distansstudenter lär sig mycket tack vare att de googlar sig fram på Internet. Han menar vidare 

att internet höjer och förfinar tankeverksamheten samt sätter igång kreativiteten på ett logiskt 

sätt eftersom studenten lär sig problemlösning som i sin tur gynnar lärandet. Med datorns 

hjälp kan man skapa och experimentera vilket i sin tur genererar till nya erfarenheter och nya 

tankar. Men samtidigt med den datorstödda undervisningen är det viktigt med den mänskliga 

kommunikationen student – lärare poängterar Wegerif. Det är viktigt för läraren att hänga 

med i studentens tankeverksamhet, så att han eller hon kan stötta och lotsa studenten om 

denne skulle vara ute på fel väg. Läraren ska även vara vägvisaren och hjälpa studenten till ett 

mer strategiskt tänkande. Dialogen är därför betydelsefull (Wegerif, 2007).  

 

http://www.hsv.se/
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I det virtuella klassrummet finns enorma potentialer. Dysthe (2003) tar upp som exempel att 

det ges möjligheter för studenten att ta kontakt med specialister i helt andra delar av världen 

än där studenten själv befinner sig tack vare datorns hjälp. Därmed utvidgas möjligheterna till 

en högre kompetens på ett bredare perspektiv på det område studenten fördjupat sig i, 

eftersom denne ges möjligheten att få intryck från världens alla hörn (Dysthe, 2003).  

2.2 Livslångt lärande 
Det livslånga lärandet har tagit plats i samhället idag och många vidareutbildar sig trots att de 

har familj och arbeten. Våra behov, motiv och förväntningar är de faktorer som styr våra 

prestationer att utföra något som vi verkligen vill utföra. Högskolan står därför inför stora 

utmaningar eftersom det också finns en ny skara av studenter att möta upp. Den sociala 

bakgrunden och förkunskaper i ämnena kan göra så att läraren får en tuff uppgift framför sig.  

 

Kunskapen skall stärkas hos folket som i sin tur genererar till ekonomiska fördelar nationellt. 

Det livslånga lärandet har blivit mer eller mindre som ett mantra världen över. För att kunna 

konkurrera med andra länder och få den ekonomiska tillväxten att gå framåt krävs det att 

kunskapsnivån hos folket ligger på topp. Det är inte bara inom skolan som det livslånga 

lärandet har blivit ett begrepp även på fritiden skall människor uppmuntras att vilja lära och 

förkovra sig (Illeris, 2007). Konkurrensen skyr inga medel och varje lands välstånd går före 

allt annat, vilket kan slå ut de som inte orkar vara med i ekorrhjulet. Pengen styr, men för att 

få pengen krävs det kunskap.  

 

I det livslånga lärandet läggs stor vikt vid att individen ifråga själv ska skaffa sig kunskaper 

på eget initiativ. Var och en måste ta ansvar över sig själv (Alerby, m.fl., 2000). I negativ 

riktning kan detta generera till ett egoistiskt och inhumant samhälle där bara den starkaste 

överlever. Att inhämta kunskap för intressets skull känns både lockande och givande men att 

studera på tvång är inte lika frestande.  

 

Illeris (2001) nämner i sin bok om det motstånd ny kunskap kan ge, han menar att motståndet 

är en betydelsefull beståndsdel i det demokratiska samhället. Han skriver:  

 

”Det är en del av demokratins fundament att makthavarna ska kunna ifrågasättas och 

korrigeras av folkets motstånd. Inom utbildningarna, på arbetsplatserna och på andra 

områden av vardagslivet samt inom samhället i stort kan motstånd vara det som gör att 

förhållanden förändras och utvecklas i takt med nya omständigheter och behov”.  

 

Han anser vidare att det är viktigt för både studenter som lärare att handskas med de motstånd 

som kan uppstå (Illeris, 2001, s. 94). 

2.3 Den nätbaserade utbildningens möjligheter  
På BTH: s hemsida står att läsa:  

 

”Att studera på nätet är vanligt då man har familj och inte vill eller har möjlighet att 

flytta till högskoleorten. Kanske vill man kombinera arbete med studier eller vidareutbilda 

sig. Många uppskattar friheten att studera var och när de vill, men friheten innebär också 

ett större ansvar och kräver både god disciplin och planeringsförmåga” (Blekinge 

Tekniska Högskolas hemsida, 2010).  

 

Att vara oberoende av tid och rum kan vara av stor betydelse för många vuxna individer i 

samhället, att distansstudera genererar till att många tar chansen till en vidareutbildning. Det 

livslånga lärandet står i fokus gällande den nationella och internationella ekonomin.  

http://www.bth.se/
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Samhället kräver förändringar och lärandet har därför fått en viktig roll på både ett kollektivt 

som på ett samhälleligt plan (Illeris, 2007). Högskolor bygger ut och expanderar, efterfrågan 

efter utbildning är stor vilket innebär att högskolor måste möta upp de hinder och problem 

som kan uppstå, som exempelvis:  

 

 Studenters olika bakgrunder 

 Studenters åldersskillnader 

 Varför individen studerar. Vilket mål som har satts upp är olika från person till 

person 

 Studenters olika erfarenhet i de olika ämnena 

 Studenters olika studieteknik 

 Studenter med funktionshinder (SOU, 2001: 13, s. 71 ff.).     

                                                                 

Lärare och studenter ställs inför nya problem i lärandets ögonblick men eftersom informations 

och kommunikationstekniken (IKT) har utvecklats till fördel vid distansstudier har den också 

skapat möjligheter inom pedagogiken. IKT har gjorts möjlig tack vare att en globaliserad 

samverkan har underlättats med hjälp av World Wide Web eller WWW (internetanslutning), 

den har även skapat gynnsammare förutsättningar för informationssökning samt förbättrat 

tillgängligheten kommunikationsmässigt för studenten. Med hjälp av IKT främjas studenten 

till att undersöka, upptäcka och vara aktiv i sina studier. Till saken hör att Sverige är en av de 

främsta nationerna i världen som har en välfungerande och utvecklad informations och 

kommunikationsteknik, detta beror i hög grad på att regeringen har satsat mycket pengar på 

utbyggnaden av IKT sedan 1990-talet. Högskolor satsar alltmer på läromiljöer som 

underlättar kunskapsinhämtningen på distans med så kallad Computer Supported 

Collaborative Learning (CSCL) eller på svenska teknikstött samarbetslärande (SOU, 2001: 

13).  

3. FORSKNING OM DISTANSUTBILDNING  
 

Forskaren Berit Östlund (2008) utgick från studenters perspektiv när hon gjorde sin 

doktorsavhandling ”Vuxnas lärande på nätet – betingelser för distansstudier och interaktivt 

lärande ur ett studentperspektiv”. Hennes syfte var att undersöka vilka förutsättningar en 

student har för att lära på distans samt hur studenten arbetade ihop med sina andra 

kurskamrater när det gällde datorkommunikationen. Hon tittade även på könsskillnader och 

hur vardagsmiljön såg ut för den enskilda studenten. I hennes undersökning kan man avläsa 

att vuxna som studerar samtidigt som de arbetar och har familj upplever tillvaron ganska 

kaotisk. Stressen och tidsbristen gav dem negativa känslor. Det fanns även studenter som 

ansåg att deras studievana var för dålig, vilket kan bero på att det var länge sedan de gick på 

gymnasiet eller någon annan form av skola. Svårigheter med att planera studierna, ta till sig 

kurslitteratur samt problem med att uttrycka sig i skrift var ytterligare hinder för de vuxna 

distansstudenterna (Östlund, 2008).  

 

Något genomgående var att studenterna upplevde klasskamraterna som ett stort stöd och en 

god hjälp till att höja motivationen. Kvinnor hade mer dragning åt att arbeta ensamma jämfört 

med män som gärna ville arbeta i grupp. Detta berodde på att kvinnorna var mer rädda för 

tekniken, de ville ogärna visa upp sina arbeten inför andra studenter, de var även rädda för att 

såra någon kamrat genom den skriftliga kommunikationen (Östlund, 2008).  
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Slutsatsen i Berit Östlunds avhandling var att studenterna tyckte att distansutbildning var ett 

bra studiealternativ, trots att de ibland upplevde svårigheter. Alla studenter var även överens 

om att den datorstödda utbildningen varit positiv för själva lärandet. Studenterna upplevde 

flexibiliteten som den största fördelen med distansutbildning. Gemenskap, inspiration samt 

feedback var också något som studenterna poängterade som viktigt (Östlund, 2008).  

 

Enligt forskaren Eva Fåhræus (2003) finns helt klara fördelar med distansstudier. I hennes 

doktorsavhandling ” Inlärningsprocesser i en trippelspiral - Hur man kan odla lärande, 

kommunikation och samarbete bland distanslärande personer” undersökte hon vad som 

händer när distansstudenter får möjlighet till att lära i en kollaborativ miljö. Hennes studie 

utfördes bland annat i Australien där de flesta var distanselever på gymnasienivå och bodde 

på geografiskt avlägsna platser. Syftet med hennes avhandling var att ta reda på vilken 

betydelse samarbetet till distanslärandet har på elever. I sitt resultat visar hon upp en metafor i 

form av en trippelspiral som i sin tur visar att det är av stor betydelse om kommunikation, 

samarbete och lärande flätas in i varandra. Om trippelspiralen fungerar som den ska i 

distansstudierna ger den syre till lärandet och motivationen ökar, se figur 1 (Fåhræus, 2003).  

 

Eleverna deltog i föreläsningar, dels genom synkron kommunikation (direkt) samt genom 

asynkron kommunikation (tidsförskjuten, t.ex. mejl). Med synkron kommunikation menas i 

det här fallet med att studenten är närvarande vid föreläsningstillfället och har då möjligheten 

att ställa frågor och få svar direkt i det virtuella mötesrummet. Medan asynkron 

kommunikation (inspelad i det här fallet) betyder att studenten kan gå tillbaka och lyssna på 

föreläsningen i lugn och ro helt oberoende av något tidsschema. Nackdelen med det är att 

studenten inte kan få några direkta svar på de frågor som kan dyka upp. Fördelen med 

asynkron kommunikation var att eleven upplevde oberoende av tid och rum samt att det gavs 

möjligheter till reflektioner. Hon fann att det bästa var att både försöka vara närvarande på 

föreläsningen samt ta del av den inspelade versionen (Fåhræus, 2003). Bägge 

kommunikationssätten ger alltså positiva utslag för lärandet.  

 

 
 

 Figur 1. A triple helix of learning processes (Fåhræus, 2003, s. 48).  

 

Eva Fåhræus såg vidare i sitt resultat att motivationen höjdes då grupper kollaborerade med 

varandra i lärandet men något som kunde förstöra kontakten och vänskapen var när många 

elever agerade som lurkers. Med lurkers menas att studenten är passiv vid sammankomster 
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och att vederbörande aldrig skriver eller svarar på inlägg utan läser bara andras. Om detta 

fortgår kan det lätt resultera i att gruppens kommunikation rasar och därmed rasar även 

sammanhållningen. Grundförutsättningen för att samarbetet ska komma igång är att eleverna 

är tillräckligt motiverade i att arbeta i en grupp (Fåhræus, 2003).  

 

Tekniken kan dock ställa till problem, särskilt för de som inte har tagit till sig de kunskaper 

som krävs för att hantera den på rätt sätt. Men genom interaktion med andra, mer kunniga 

personer, går det att lösa det problemet ganska snabbt, vilket Fåhræus också såg i sin 

undersökning.  De som lyckades hantera den nya teknologin upplevde det som en ny positiv 

erfarenhet i läroprocessen (Fåhræus, 2003). Slutsatsen i hennes undersökning var att 

samarbete, kommunikation ihop med lärandet drev eleverna framåt.  

 

Professor Diana Laurillards (2008) tar upp sin vetenskapliga artikel, ”The pedagogical 

challenges to collaborative technologies”, teknologins många möjligheter i distansstudier ur 

ett studentperspektiv. Hon fann att det kollaborativa lärandet i den teknikstödda 

undervisningen erbjöd en mängd olika vägar för studenten jämfört med den traditionella 

skolmiljön. Det gav stora möjligheter till utbyte mellan studenters olika erfarenheter som i sin 

tur skapade kreativitet och många tillfällen till idéer vad det beträffar nya uppslag för 

undervisningen men även lärandet. Hon menar vidare att alla slags grupparbeten gynnar 

lärandet eftersom dialogen, där olika åsikter och lösningar möts, höjer kunskapsnivån och 

engagemanget. Alla människor är specialister på sina områden och om en person delger något 

till en annan person som i sin tur delger sina kunskaper sätts det igång ett flöde som i vissa 

fall kan överstiga lärarens förmåga (Laurillard, 2008).  

 

Hon tar vidare upp att när datorer används i skolmiljöer skapar det en massa olika 

möjligheter, t.ex. läraren kan lägga ut bilder, text och uppgifter på webben och studenter kan 

hämta hem allt material på en enda gång. Hon poängterar även att dialogen mellan student - 

student – lärare - andra individer är väldigt viktigt eftersom den håller motivationen igång och 

gör studenten engagerad i sitt arbete (Laurillard, 2008). Det ena går in i det andra och höjer 

därmed studiemotivationen. 

3.1 Sammanställning av faktorer som kan inverka på studentens motivation 
Nämnda forskningsresultat gav en samstämmig bild av vilka faktorer som påverkar studentens 

studiemotivation i en distansutbildning. För att få en överblick över vad de olika forskarna 

kommit fram till gjorde jag en översiktsmodell, se figur 2.  

 

Det som forskarna kom fram till som motivationshöjande faktorer var att den datorstödda 

utbildningen gav studenten frihet och flexibilitet i studierna. Det framkom även att faktorer 

såsom samarbete och kommunikation samt teknikens betydelse upplevdes som 

motivationshöjande eftersom möten elev- elev- lärare var fullt möjliga i den datorstödda 

utbildningen. Flera faktorer nämndes även såsom lärarens feedback, och tydlighet gentemot 

studenten. Den miljö som studenten lever i och intresset för studierna var också två andra 

faktorer som berördes.  
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 Figur 2. Motivationshöjande faktorer som gynnar lärandet i en distansutbildning. 

4. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
 

Dagens samhälle förväntar sig att medborgarna ständigt ska hållas uppdaterade så att de ska 

kunna tillgodogöra sig all den nya teknik och nya arbetsuppgifter som ständigt kommer. 

Många som vill eller behöver inhämta ny kunskap har inte tillgång till en högskola där de bor. 

Då blir distansutbildning en möjlighet. Distansutbildning har blivit en vanligare studieform 

tack vare förbättrad kommunikationsteknik samt ett ökat utbud av kurser från lärosätena. Men 

för att studera på distans krävs en god förmåga att kunna leda sig själv i sina studier (SOU, 

1998:83). Genom att distansstudier organiseras och undervisningen läggs upp på annat sätt än 

på campus blir förväntningarna på studenternas genomförande av studierna förändrade.  Bl.a. 

behöver studenterna vara mer aktiva och mer självgående vilket i sin tur kräver att de i hög 

grad har en inre motivation (Stensmo, 2008) till att vilja studera, men även yttre motivation 

(Laurillard, 2008) kan ge gott stöd gällande kunskapsinhämtningen. Forskningen (Östlund, 

2008; Fåhræus, 2003; Laurillard, 2008) visar att det finns en del olika faktorer som behövs för 

att studenter skall bli motiverade så att de klarar av sina distansstudier. Kunskaper om dessa 

faktorer kan för lärare vara viktiga att känna till när de bedriver undervisning på distans. Med 

den kunskapen kan fler studenter lyckas med sina studier.  Ett samhälle tjänar på studenter 

som fullgjort sina studier lika mycket som studenten tjänar på det själv och därför kan det 

vara av värde att undersöka vilka faktorer som kan främja studenternas motivation till att lära 

via distans.  

 

Studiens syfte är att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som 

studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens genomförande. 

 

Frågeställning: Vilka faktorer inverkar till att motivera studenter till att vilja lära i en 

distansutbildning? 

 

 

 
  



14 

 

5. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Jag har i föregående avsnitt klargjort om vad olika forskare belyser som motivationshöjande i 

en distansutbildning. I föreliggande teoriavsnitt ska jag förtydliga begreppet motivation, både 

den inre som den yttre. I detta avsnitt tas även begrepp som självbestämmandeteorin och 

självdisciplin upp och om hur lärandet kan uppmuntras av samarbete på en distansutbildning. 

Jag ska även belysa om vad Dysthe (2003) har att säga om motivation, både på individnivå 

som på organisationsnivå.  

5.1 En kort presentation om motivation 

Motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder att röra sig. Motivation är en 

psykodynamisk process som finns i oss alla på både gott som ont. Vanligtvis brukar man 

skilja på primär och sekundär motivation. Primär motivation handlar om det mest 

grundläggande för individen såsom t.ex. hunger, undvikande av smärta och sex. Den 

sekundära motivationen innebär gemenskap och kulturella utbyten (NE. 2010). Filosofen och 

greken Epikuros 341 f.kr. var en av de första som berörde motivation. Han menade att 

människan strävar efter positiva känslor och undviker det motsatta, människor försöker på så 

sätt nå mål som känns behagliga och lustfyllda (Stensmo, 2008). Jeremy Bentham och den 

engelska filosofen Thomas Hobbes (1400-tal) delade Epikuros uppfattning i mångt och 

mycket. Hobbes menar vidare att människors drivkraft handlar mer om individens 

egenintresse (Ahl, 2004). Precis som filosofen Xun Zi betraktade även Hobbes alla människor 

som egoistiska, förstörande och styrda av drifter redan från födseln och att individen behöver 

tyglas. Här var det inte tal om någon frivillig motivation. John Locke, även han var en engelsk 

filosof men på 1600-talet, ansåg däremot att människan var god och from till sin natur. Både 

Hobbe och Locke var övertygade om att de hade rätt men det kan ha varit bakomliggande 

orsaker som låg bakom deras resonemang (Murray, 1967). De levde under olika tider och 

båda var säkert barn av sin tid. Numera anser forskare att det inte är möjligt att generalisera 

begreppet motivation. Det finns en mängd olika infallsvinklar på detta område (Ahl, 2004). 

 

Den kunskapssyn som råder idag är att själva kunskapsinhämtningen ses mer som en process 

medan den traditionella synen var att kunskap sågs mer som en produkt. Denna omvändning 

har då skapat att lärandeprocessen mer vänder sig till den inre motivationen hos den 

studerande individen. Med andra ord, studenten bör verkligen känna inifrån att denne vill läsa 

och inhämta ny kunskap. Den nya pedagogiken har även ändrat lärarrollen. I den traditionella 

undervisningen bestämde läraren i stort sett allt och bedrev undervisningen i form av 

envägskommunikation, numera fungerar läraren som handledare och behandlar de vuxna 

studerande som likasinnade, ett slags samarbetslärande. Motivera och låta sig motiveras går 

som ett mantra i dagens pedagogik (Hedin & Svensson, 1997). 

5.1.1  Motivation som motor i utbildningen 

Gällande motivation resoneras det för det mesta om människors inre och yttre behov samt om 

motiv och belöningar. Mitchell och Larson har utvecklat en modell som tar upp olika 

drivkrafter till motivation där de tar upp två elementära beståndsdelar som innefattar inre och 

yttre faktorer. Det inre står för behov, tankeprocesser, anlag samt kunskap och den yttre 

faktorn står för hur livssituationen ser ut, vilken miljö individen vistas och lever i samt 

uppgiftsfaktorer. Deci och Ryan (1985) ( i Kaufmann & Kaufmann, 2005) har också delat in 

motivation i yttre och inre faktorer där inre motivation står för den inre upplevelsen och den 

yttre för belöningar och bonusar. Men samtidigt höjer de ett varnande finger därför att alltför 

stark fokusering på belöningssystem kan försvaga den inre motivationen och den sanna 

http://www.ne.se/
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glädjen för t.ex. en uppgift. Deci och Ryan anser därför att den inre motivationen är sundare (i 

Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Feedback som ges på ett klart och tydligt sätt är motivationshöjande, sådan feedback anses 

även som oumbärlig när det gäller vidareutveckling (Kaufmann& Kaufmann, 2005). 

 

Ju mer motiverad en student är ju mer vill denne fördjupa sig i ämnet och det resulterar i sin 

tur till att studenten lyckas väldigt bra i sitt engagemang. Det blir med andra ord en 

uppåtgående spiral. Självförtroendet kommer på topp och det positiva tar överhand när det 

uppstår motgångar. Första intrycket studenten får av en kurs eller ett program kan vara helt 

avgörande för motivationen, därför är det viktigt att läraren grundligt har arbetat fram en bra 

introduktion (Hedin & Svensson, 1997). Gibbs (1992) (i Hedin & Svensson, 1997) menar att 

om en student får vara delaktig i kursupplägget så skapas en positiv motivation som håller i 

sig under hela kursens gång, denna form av delaktighet har visat sig vara främjande för 

djupgåendet i studierna (Hedin & Svensson, 1997).   

 

Statens offentliga utredningar (SOU) har tagit reda på varför vuxna börjar studera och kommit 

fram till sex olika faktorer som har en stor betydelse. De har tagit fram sitt resultat genom att 

titta på flera klassiska forskningsstudier som har gjorts inom området. De sex faktorerna är: 

 ”Sociala kontakter” 

 ”Omvärldens förväntningar” 

 ”Altruistiska motiv” (osjälviska anledningar) 

 ”Professionell utveckling” 

 ”Behovet av att bryta vardagstristessen” 

 ”Glädjen i att lära sig” (SOU, 1998:83, s. 77). 

 

I distansutbildningen finns det dock ett enda hinder gällande dessa sex faktorer och det är den 

sociala kontakten med andra människor, de behoven är svårt att tillfredsställa eftersom 

distansutbildning av naturliga skäl inte kan möta upp detta behov. Deras studie visar vidare att 

motivationen ökar till att studera om studierna är lättillgängliga och ”nära”. De menar att 

människor som har olika slags funktionshinder eller bor långt från utbildningsplatsen ska ha 

samma rätt och chans till utbildning. Distansutbildningen bör inte heller försvåra för dem som 

har ett arbete eller en familj att tänka på (SOU, 1998:83). 

 

I en nätbaserad utbildning har kommunikationen mellan student och lärare en central 

betydelse. Läraren bör stödja, uppmuntra och tillåta att studenten får arbeta i sin egen takt. 

Denna konversation från lärarens sida skapar en tillit och är direkt motivationshöjande för den 

enskilda studenten. Då studiemiljön känns bra ökar även trivseln (SOU, 1998:83).  

5.1.2 Inre motivation 

Inre motivation är de behov och känslor som finns inom oss som vi vill få tillfredställda. På 

en utbildning kan en inre motivation vara en slags glädje till att vilja lära sig nya saker och en 

nyfikenhet och aptit gällande kunskap. Den inre motivationen kan inte uppstå med morot eller 

piska utan den kommer av sig självt (Ahl, 2004). Ahl menar vidare att för det personliga 

välbefinnandet är den inre motivationen störst. Den ökar på vårt välbefinnande samt gynnar 

lärandet och är positiv för vår uppfinningsförmåga (Ahl, 2004). 

 

Enligt Skinner (2008) blir inte en student motiverad genom att bestraffas för sin omotivation. 

Även Platon lär ha sagt att tvång bör undvikas (Skinner, 2008).  
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Illeris (2007) kallar motivation, emotion och vilja med ett gemensamt ord, 

drivkraftsdimension. Drivkraftsdimensionen är en förutsättning för att man mentalt skall 

kunna mobilisera den energi som krävs vid studier. Han poängterar det att motivation inte 

behöver vara likhetstecken med lust, det kan t. ex innebära att studenten har framtida fördelar 

av sitt studerande (Illeris, 2007). En del studenter får försaka något för att istället vinna något 

annat. Kaufmann och Kaufmann (2005) refererar till Deci och Ryan (1985) som menar att den 

inre motivationen är en energi som har sin källa i två basbehov och dessa är ”behovet av 

kompetensutveckling” och ”behovet av självbestämmande” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 

61). När forskare talar om inre motivation refereras det ofta till Deci och Ryan slutsatser.  

5.1.2.1 Self-Determination Theory  

Översatt till svenska betyder Self-Determination Theory (förkortat: SDT), 

självbestämmandeteorin. SDT bygger på att vi alla har ett behov av att känna oss kompetenta 

och dugliga i den värld vi lever i. Behovet av att ha kontroll på livet och känna tillhörighet till 

en grupp är viktigt för den enskilda personens välbefinnande enligt teorin. SDT utvecklades 

av Deci & Ryan och deras teori går ut på individers inre motivation och personlighet. SDT har 

en klar koppling med studenters motivation för sina studier. Forskning har visat att lusten och 

kreativiteten ökar då studenten får något att säga till om. När studenten får göra egna val blir 

de mer benägna att tycka studierna är viktiga även om uppgifterna inte uppfattas som roliga, 

den inre motivationen stimuleras. För den enskilda individen är den inre motivationen mer 

värdefull jämfört med den yttre. Den yttre motivationen grundar sig på andra individers 

påverkan och intressen (Woolfolk, 2007).   

5.1.3 Yttre motivation 

Yttre motivation menas med uppmuntran och belöningar från något externt håll (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005; Ahl, 2004). En individ behöver påhejare för att växa som människa. Detta 

genererar i sin tur positiva upplevelser som gynnar den inre motivationen. Men Deci och 

Ryan ( i Kaufmann & Kaufmann, 2005) menar att det inte alls är säkert att belöningar är till 

fördel eftersom ny forskning visar att belöningar kan ge en moteffekt vad det beträffar 

motivationen, det uppenbarar sig extra tydligt vid förväntad insats och belöning. Motivationen 

kan även påverkas i negativ riktning när personen ifråga inte kan utöva inflytande på sin 

situation. Kaufmann och Kaufmann påpekar att all den forskning som Deci och Ryan syftar 

på inte stämmer fullt ut eftersom forskningen gjordes på 128 stycken studier i 

laboratoriemiljö. En undersökning bör hållas i en så naturlig miljö som möjligt för att få en 

hög tillförlitlighet (Kaufmann & Kaufmann, 2005 ). 

 

Stensmo (2008) förklarar att yttre motivation grundar sig på att vi individer lockas av yttre 

omständigheter. Han går efter Frederic Skinners (1974) modell som bygger på att påverkan 

kan bidra till en viss riktning. Frederic Skinner studerade hur belöningar påverkade 

motivationen hos individer. Han fann att person A kan påverka person B till att göra saker 

som gynnar person A, men också person B. Om person A samtidigt i sin strategi belönar 

person B så höjer detta viljan och lusten att göra som person A vill, det framkallar då en 

förstärkning av en positiv karaktär att fullgöra person A:s vilja. Frederic Skinner har dock inte 

lagt ner så mycket energi på att undersöka bestraffningar, de. s.k. negativa effekterna (i 

Stensmo, 2008).  

 

Stensmo tar upp fyra viktiga hållpunkter som anses stärka lärarens roll i dennes arbete att få 

studenter motiverade. 

 

 ”Stimulera, engagemang och ansträngning”. Läraren bör stimulera studenten så att ett 

engagemang växer fram så att denne anstränger sig och gör sitt bästa. 
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 ”Stärka undervisningsbetingelser”. Läraren bör arbeta i den riktningen med målet att 

få en sådan trivsam undervisningsmiljö som möjligt. Läraren bör även se varje 

individs enskilda behov. 

 ”Stödja individer och grupper”. Här har läraren en viktig roll, han eller hon skall 

backa upp varje student, ge feedback och det stöds som behövs. 

 ”Fostran av klassrumsklimat och moral”. Läraren bör föregå med gott exempel vad 

det beträffar uppträdande och moral mot sina studenter (Stensmo, 2008, s. 124). 

 

För att avrunda den yttre motivationens stora betydelse i studiesammanhang är att lärarens 

engagemang är mycket viktigt för den enskilda studenten. Att aldrig få feedback eller 

uppmuntran kan orsaka studieavbrott för den enskilda studenten. Om en lärare är positivt 

inställd och engagerad i sitt arbete kan denne hålla fler bollar i luften och har då större 

möjlighet att ge den enskilda studenten en stor hjälp i dennes studier. Denna unika möjlighet 

uppfattas positivt för både lärare som student (Fåhræus & Jonsson, 2003). 

5.2 Dysthe om lärandet  
”Vilken grundsyn man än har på lärandet är motivationen och engagemang avgörande” 

inleder Olga Dysthe (2003) sin text med. Hon menar att det beror på vilken utgångspunkt 

studenten har. Om man t.ex. utgår från ett behavioristiskt synsätt så är det yttre motivation 

som gäller men om man har som utgångspunkt ett kognitivt synsätt lägger man mer fokus på 

den inre motivationen. Ur ett sociokulturellt synsätt menar man att motivationen finns i själva 

samhällskonstruktionen. Här räknas även skolmiljön in som en betydande faktor där miljön 

bör vara beskaffad på ett sådant sätt att studenten känner sig trygg och harmonisk. Detta i sin 

tur genererar lust och viljan att lära. De kognitiva och sociokulturella synsätten går i vartannat 

eftersom de strävar åt samma håll (Dysthe, 2003). 

5.2.1 På individnivå 

Dysthe menar att lärandet ur ett behavioristiskt synsätt bygger på att man samlar bitar från 

olika kunskaper och erfarenheter för att sedan lagra dem i hjärnan. Sedan måste dessa sorteras 

i en viss ordning, men för att detta ska vara möjligt för den lärande personen måste budskapet 

vara tydligt. För att säkerställa att sedan lärandet sitter kvar är det nödvändigt att genomgå 

regelbundna tester som återupprepar de nyförvärvade kunskaperna (Dysthe, 2003). Själva 

lärandet kan liknas vid att lägga ett pussel. 

 

Dysthe (2003) tar även upp det kognitiva tankesättet som ett annat alternativ där hon 

poängterar tre olika traditioner.  

 Gestaltpsykologin - innebär hur vi som enskilda individer tolkar verkligheten 

 Piaget traditionen – bygger på att man lär sig genom praktiska erfarenheter och att 

lärandet kommer inifrån. Detta synsätt har förändrat den gamla korvstoppnings-

metoden och gett skolor i allmänhet nya lärandeprocesser. 

 Symbolisk informationsbehandling – menas med de mentala processer som ligger till 

grund för att förstå språk, förmågan att kunna tänka och att kunna lösa problem. 

Datorn efterliknar detta och kan ses som en enklare variant av en människas hjärna 

(Dysthe, 2003, s. 37). 

 

Oavsett hur man ser på lärandet så är det en grundförutsättning att individen ifråga är 

motiverad och engagerad i det han eller hon skall lära sig (Dysthe, 2003).  

5.2.2 På organisationsnivå 

Oberoende av om man ser lärandet ur ett behavioristiskt eller ett kognitivt synsätt så lever vi 

alla i en sociokulturell miljö där det finns förväntningar på individen. Miljön präglar 
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individens synsätt på lärandet. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Olga Dysthe (2003) att 

själva lärandet bygger på relationer där interaktionen står i fokus. Hon menar att detta är 

grundbulten i hela läroprocessen.  

 

Motivationen till att lära sig olika färdigheter kan te sig på olika sätt beroende på vilken miljö 

som individen ifråga är sprungen ur. t.ex. en person som lever i ett ghetto lär sig att stjäla för 

att överleva eller en bushman lär sig att jaga osv. Den sociokulturella miljö vi lever i har 

därför en stor betydelse för vilket lärande som anses vara viktigt. För att återkomma till 

lärandet i vårt samhälle så är därför klassmiljön och hemmiljön av stor vikt för vad vi tycker 

är viktigt eller inte (Dysthe, 2003).  

5.3 Självdisciplin i lärandet 
Disciplin betyder enligt Nationalencyklopedin ordning, lydnad och tukt (NE, 2010). 

Fortfarande in i våra dagar klingar ordet oroväckande illa. Den kinesiska filosofen Xun Zi 

även kallad ”mästaren Xun” (ca 298-ca 238 f. Kr) ansåg att människan föddes elak och 

egoistisk och att det enda sättet för att få människan till att bete sig moraliskt gentemot 

samhällets regler och till varandra var att fostra henne till självdisciplin med yttre tvång såsom 

samhälliga insatser (NE, 2010). Tack och lov har vi mer morötter istället för piskor i dagens 

svenska samhälle och den disciplin som driver oss framåt som individer får vi av yttre och 

inre motivation.  

 

Skinner (2008) menar att en student som inte har fått tillräckligt med feedback av läraren kan 

uppleva situationen förvirrande, denna känsla kan i sin tur bidra till att både motivationen och 

självdisciplinen får en törn (Skinner, 2008).  

 

Enligt Stensmo (2008) innebär självdisciplin att studenterna själva har kontrollen över sitt 

eget lärande och att ansvaret ligger hos dem. Han anser liksom Skinner att läraren har en 

viktig roll vad det beträffar att visa vägen så att studenten stärker sin självdisciplin exempelvis 

genom att: 

 Ge studenten feedback 

 Förtydliga att studenten är ansvarig för sitt eget beteende 

 Ge studenten frihet under ansvar i sitt problemlösande 

 Att inte rubba studentens värdighet och självkänsla  

                                                                          (Stensmo, 2008, s. 73) 

 

Genom att man är medveten om de konsekvenser som eventuellt kan uppstå av ens eget 

handlande blir man också mer medveten om andras existens. Med andra ord blir man mer 

hänsynstagande gentemot medmänniskorna. Självdisciplin är en grundförutsättning när det 

gäller att leda sina egna studier framåt (Stensmo, 2008). I dagens samhälle skulle Xun Zi ha 

kallats för pennalist.  

5.4 Samarbete på distans  
Fast vi människor tycker att vi är förnuftiga styrs vi i mycket av våra emotioner. Därför är det 

viktigt att skapa en sådan lugn atmosfär som möjligt, såsom en trygg skolmiljö. En trygg 

skolmiljö ger studenten möjligheter att utvecklas i sin egen takt eftersom tryggheten gör att 

denne vågar tänja på gränserna. Just när det gäller detta har läraren en viktig funktion. 

Tryggheten kan studenter få av varandra genom t.ex. grupparbeten. Den sociala kontakten 

öppnar i sin tur upp dialogen där olika idéer bollas med varandra och därmed upplever 

studenten studierna som roligare (Hedin & Svensson, 1997).  

http://www.ne.se/
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Modern forskning har visat att samarbete genererar positiva effekter gällande lärandet hos 

studenten eftersom man får en inblick i andras sätt att se på saker och ting (Fåhræus, 2008). 

Eva Fåhræus (2008) säger att det inte är en självklarhet för distansstudenter att kunna 

samarbeta. Det kan bero på ovana med distansstudier, svårigheter med att hålla många bollar i 

luften och kommunikationssvårigheter. Hon poängterar att lärande, kommunikation och 

samarbete är tre viktiga beståndsdelar i läroprocessen som en grupp med distansstudenter bör 

behärska. När gruppen kan hantera dessa tre höjs lärandenivån både för den enskilde som för 

gruppen (Fåhræus, 2008).   

 

Sammanfattningen av den teoretiska referensramen är att motivation är en psykodynamisk 

process som vi alla har inom oss. Den påverkas av både inre som yttre faktorer. Den inre står 

för tankeprocesser medan den yttre står för livssituationen. I avsnittet ovan nämns att ju högre 

studiemotivation en student har desto större engagemang i själva uppgiften. Dysthe (2003) 

menar att motivation och engagemang är grunden för allt lärande. Positiv motivation hos en 

student kan därför generera väldigt lyckade resultat. Tre betydande faktorer som kan höja 

motivationen är självdisciplin, självbestämmande och samarbete. 

6. METOD 
 

Under den här rubriken kommer jag att belysa hur jag samlade in all data, vilket urval jag 

gjorde, genomförandet och hur jag sedan sammanställde allt insamlat material. Jag kommer 

även att ta upp ansats, etik och pålitlighet samt tillförlitligheten i studien. 

6.1 Ansats 
Syftet med min uppsats var att söka mer kunskap och förståelse för vad distansstudenter 

upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distansutbildningens genomförande. 

Eftersom jag har studerat på distans i ett antal år ansåg jag mig ha förförståelse inom området 

och har kännedom om hur viktigt det är att vara motiverad i distansstudierna, men att 

motivation kan se olika ut för olika individer. Jag ville därför söka kunskap och bättre 

förståelse för vilka faktorer som kan påverka motivationen i positiv riktning för studenter. För 

att söka mer kunskap på området valde jag därför att genomföra denna studie utifrån en 

hermeneutistisk ansats.  

 

Per-Johan Ödman (2004) menar att hermeneutiken består av fyra stycken grundpelare som 

påverkar varandra växelvis i en process. Dessa är tolkning, förståelse, förförståelse samt 

förklaring. En tolkning påverkas alltid utav den person som tolkar, därför kan t. ex en text 

tolkas på olika sätt utifrån tolkarens förförståelse. Förförståelsen är aldrig neutral och den kan 

både vara en tillgång och ett hinder. Förståelsen innebär att kunna sätta sig in i hur en annan 

människa tänker och ser på saker och ting, detta kallas hermeneutisk förståelse. För att kunna 

förklara något är det en grundförutsättning att vi har förstått innebörden i det som skall 

förklaras.  Därför är det viktigt att tolkaren har en förförståelse i ämnet.  Förförståelsen består 

av våra tidigare erfarenheter och lärdomar, där även den sociokulturella miljön är med och 

påverkar. Tolkning som görs i ett ämne, som man redan är insatt i, kan efter att man har 

fördjupat sig i forskningsområdet resultera i att man får en högre förståelse (Ödman, 2004, s. 

74 ff.). Processen som Ödman (2004) beskriver kan liknas vid den hermeneutiska spiralen 

som Kvale (1997) nämner om i sin bok, där han förklarar att det inte finns någon bestämd 

start eller slutpunkt när själva tolkningen pågår. Med det menas att helheten utvecklas under 

tolkningens gång genom att delar av helheten sätts ihop till en helhet igen till ytterligare 

kunskap osv. Kvale ser hermeneutiken som utvecklande av ny kunskap (Kvale, 1997).  Man 
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kan säga att hermeneutiken är som en resa som inte har något slut, med den nya förförståelsen 

som har införskaffats går resan vidare på nya upptäckter.  

 

Utifrån min egen förförståelse ville jag undersöka vilka faktorer som kan påverka andra 

studenters studiemotivation och därmed få en djupare förståelse inom området. Heidegger och 

Gadamer (i Ödman, 2004) menar att i hermeneutiken är förförståelsen en grundpelare för att 

överhuvudtaget kunna förstå. Jag valde hermeneutik som forskningsansats eftersom mitt syfte 

var att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivations-

höjande faktorer i utbildningens genomförande. Förståelse är en förutsättning inom 

hermeneutiken. 

6.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett med kvalitativa enkäter. En kvalitativ enkät har stora likheter med 

en intervju men snävare, dvs. respondenten har inte samma chans till att utveckla sitt 

resonemang, eftersom inga följdfrågor finns med på samma sätt som i en öppen intervju. 

Enkätundersökningen bestod av sex öppna frågor där respondenterna fritt fick skriva ned sina 

svar. Fördelen med öppna frågor är att respondenterna kan använda sina egna ordval, en sådan 

undersökning ger också chans till mer spontanitet och överraskningar i svaren. Nackdelen 

med en öppen enkät är att svaren från respondenterna kan bli väldigt varierande, svaren kan 

glida iväg från själva ämnet och därmed bli svårtolkade (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

Ledande frågor samt frågor som innehåller negationer förekom inte i undersökningen 

(Bryman, 2002). 

 

En enkät bör inte heller vara för lång eftersom respondenten då lätt kan bli uttråkad och svara 

bara för svarandets skull vilket kan leda till vilseledande forskning (Bryman, 2002). Jag såg 

därför till att ha en kort enkät med sex öppna frågor där respondenterna fritt fick skriva ned 

sina upplevelser i. 

 

En fördel med enkät är att denna form av undersökning är kostnadseffektiv, respondenterna 

kan ha en stor geografisk spridning och att svaren blir ärligare vilket i sin tur beror på 

anonymiteten respondenten får. Att respondenten inte heller är bunden vid en viss tid och rum 

är också ett plus. 

6.3 Urval 
Jag valde ut respondenter baserat på syftet, ett s.k. medvetet val. Alla undersökta respondenter 

studerar som jag på distans och tillgången till dem var därför god. Urvalet jag gjorde på 

enkätstudien var ett bekvämlighetsurval, precis som namnet antyder om så menas det med att 

urvalet gjordes för bekvämlighetens skull (Bryman, 2002). Jag skickade ut min enkät till drygt 

80 stycken distansstudenter både män som kvinnor oavsett ålder och helt oberoende av 

nationalitet. De respondenter som valdes ut hade distansstuderat i minst ett år, jag valde ut 

dessa eftersom de hade erfarenhet av denna studieform. Den undersökta gruppens skäl till att 

studera på distans kunde bero på olika anledningar. En del valde distansstudier eftersom det 

ökade möjligheten att kombinera studierna med familjeliv och arbete. Vissa bodde inte ens i 

samma land som studierna bedrevs i. Känslan av frihet och flexibilitet i tid och rum nämndes 

vara starka skäl till att välja distansstudier.   

6.4 Genomförandet av datainsamlingen 
Jag skapade en elektronisk enkät som innehöll de frågor jag ville ha svar på, se bilaga 1. Efter 

att ha skickat ut ett mejl innehållande den elektroniska enkäten fick jag in svar från 22 stycken 

respondenter. Insamlingen av data tog en vecka utan några som helst problem. Ingen hade 

några frågor rörande enkäten, vilket visade att frågorna var formulerade på ett bra sätt.  
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6.5 Bearbetning av datamaterialet 
Datamaterialet bestod av 22 stycken respondenters svar, på enkäten. Jag började med att 

läsa in alla svar som hade inkommit för att få en överblick över dessa.  För att jag skulle få 

ett bättre perspektiv skapade jag ett schema där de olika faktorerna lades in under respektive 

enkätfråga och utifrån dessa faktorer bildade jag kategorier beroende på hur jag tolkade att 

de tillhörande ett visst tema. Varje tema bildade sedan en kategori med ett antal faktorer.  

Jag lade in faktorerna under den kategori de tillhörde såsom utbildningens upplägg, 

undervisningens upplägg, tekniken, lärarens påverkan, den individuella nivån och studenters 

samarbete. Varje kategori kan sägas utgöra en helhet med olika delar, dvs. faktorer. ”Hela 

tiden pendlar vi mellan del och helhet, för att låta helheten belysa delarna, och delarna 

helheten (Ödman, 2004, s. 77). Kategorierna kan också sägas utgöra delar i en större helhet. 

Hela resultatet utgör därmed en helhet innehållande en mängd olika faktorer som påverkar 

studenters motivation till att lära. Kunskap om dessa faktorer i de olika kategorierna kan 

leda till en ökad förståelse för betydelsen av vad som påverkar distansstudenters lärande. 

6.6 Etik 
Etik härstammar från det grekiska ordet ethos och som i sin tur betyder sedlighet. En god etik 

skall all forskning grundas på. Gustafsson (2005) sammanfattar den humanistiska 

forskningsetiken i åtta punkter: 

1. Tala alltid sanning, trots att forskningen skulle visa motsatsen till forskarens egen tro. 

2. Lägg alla kort på borden, forskaren bör alltid visa tillvägagångssätt och resultatet av 

forskningen utan att smussla. 

3. Forskaren bör alltid redovisa om det finns ett vinstinriktat intresse för dennes 

forskning. 

4. Stjäl aldrig någon annans forskning.  

5. Ordning bör hållas så att inget material försvinner. 

6. Forskaren har en skyldighet att se till så att ingen kommer till skada. 

7. Forskaren bör vara opartisk gällande andras forskares resultat. 

8. Forskaren bör kontrollera sitt syfte med undersökningen så att den stämmer överens 

med själva resultatet (Gustafsson, 2005, s. 8 ff.).  

 

Att skydda individen är en viktig grundbult i den humanistiska -samhällsvetenskapliga 

forskningen. Dessa fyra punkter finns med i Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

individskyddet:  

”Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte”. 

”Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. 

”Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla ingående personer ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem”. 

”Nyttjandekravet – uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”.  

 

Informationen om individskydd är hämtad från Vetenskapsrådets hemsida 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

 

I denna studie som genomfördes informerade jag alla som deltog i enkäten om att anonymitet 

och frivillighet var en självklarhet i undersökningen. I det mejl jag skickade till ett åttiotal 

studenter fanns frågorna med. De studenter som svarade på enkäten visste därför om vad 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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undersökningen gick ut på och blev på så sätt väl förberedda. De tog ställning och därmed var 

undersökningen helt på frivillig basis. Jag fick jag in 22 olika svar av studenter som enbart jag 

själv kunde se namnen på. Ingen annan än jag själv och den enskilda respondenten vet vem 

som svarade vad av studenterna i min enkätundersökning. Jag har inte heller några 

personuppgifter sparade i min dator där allt annat material finns att tillgå. Gällande 

nyttjandekravet har jag ej tagit upp detta med respondenterna eftersom denna regel inte känns 

viktig i denna undersökning. Undersökningen kan inte användas i kommersiellt syfte eftersom 

den inte gör någon nytta där. Denna undersökning hör hemma i forskningssammanhang.  

 

Jag anser mig ha uppfyllt de fyra huvudkrav som gäller enligt Vetenskapsrådet, gällande att 

skydda individer som deltar i undersökningar och forskningssammanhang. 

6.7 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Att specificera motivation beträffande distansstudier är svårt eftersom begreppet innefattar så 

många olika områden. Exempel på detta är att en student kanske inte känner sig motiverad 

inför sina distansstudier pga. trassliga familjeförhållanden en annan för utfrysning bland 

lärare kontra klasskamrater en tredje för att tekniken inte fungerar tillfredställande osv. 

Studien skulle då ha behövts bena upp varje persons olika förhållanden till varför just de 

känner motivation inför distansstudier.  

 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet i utförandet av en undersökning. När man får en 

hög reliabilitet innebär att undersökningen får samma resultat om den skulle göras om igen av 

en annan individ (Bjereld, m.fl., 2009). I hermeneutiken går det inte att få samma resultat 

eftersom förförståelsen är olika hos olika individer. Tillförlitligheten blev ändå hög i 

undersökningen eftersom det var 22 stycken studenter som deltog i den kvalitativa 

enkätundersökningen.  

 

All undersökning som görs inom forskning är frivillig, frivilligheten gör att de mest taggade 

studenterna ”håller sig framme” t.ex. på samtalsforum, i bloggar, kontakten med lärarna och 

med enkätsvarandet. Därför kan det tänkas vara så att det fanns en grupp individer inom 

distansstudiernas värld som hade andra svar än de svar som förekom i denna undersökning. 

Jag tänker då närmast på lurkers som aldrig ger sig till känna och som undviker all form av 

kontaktskapande.  

 

Validitet eller trovärdighet i själva mätningen avgörs om hur undersökningen håller sig till 

själva syftet, dvs. att man verkligen mäter det man avser att mäta (Bjereld, m.fl., 2009). Den 

externa validiteten kan dock ifrågasättas i en enkätstudie eftersom man aldrig vet vem som 

egentligen har svarat. I en intervju har man mer kontroll över om det är rätt person som svarar 

i undersökningen (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Mitt resultat stämde med syftet och 

därför har den en god trovärdighet. Däremot kan den externa validiteten vara lite lägre 

eftersom studien gjordes på endast en högskola. Med den externa validiteten menas med att en 

slutsats går att tillämpa i en större population (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

  

En hög intern validitet anses styrka ett forskningsresultat. Med intern validitet menas med att 

undersökningens resultat stämmer överens med orsak och verkan s.k. kausalitet (Bryman, 

2002). Den interna validiteten var hög i denna studie men en triangulering skulle dock ha 

stärkt den interna validiteten ytterligare. Med triangulering menas att man använder sig av 

minst tre olika undersökningsmetoder i informationsinsamlingen t.ex. intervju, tidigare 

forskning, enkät eller observation (Patel & Tibelius, 1987).    
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7. RESULTAT  
 

Studiens syfte var att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som 

studiemotivationshöjande faktorer i distansutbildningens genomförande. Inledningsvis 

kommer jag att presentera kategorier med faktorer. Jag har delat upp dessa i sex olika 

kategorier, utbildningens upplägg, undervisningens upplägg, teknikens betydelse, lärarens 

påverkan, den individuella motivationen och studenters samarbete. . I varje kategori finns ett 

antal faktorer. I undersökningen framkom även om olika strategier som kan bidra till att höja 

studiemotivationen, dessa strategier finns med som en avslutande rubrik. 

7.1 Kategoriindelning av faktorer som är motivationshöjande 

7.1.1 Utbildningens upplägg 

Ämnena och innehållet i utbildningen är två aspekter som kan vara motivationshöjande för 

studenterna ”likaså upplägget på utbildningen med rapporter, uppsatser mm som man skriver 

och lämnar in”. Intresset för utbildningen var också en faktor av stor vikt och avgörande för 

studenters drivkraft.  

Denna studieform i att lära gav även studenter en ny erfarenhet som uppskattades högt. 

”Det är ett nytt sätt för mig att lära, en stor skillnad från den traditionella skolan. Det är 

kul att bemästra det, sen är utbildningen i sig väldigt intressant”. 

Sammanfattningsvis är innehållet och intresset för utbildningen en positiv drivfjäder. Att det 

är möjligt att samarbeta ihop med andra studenter via datorer var också en aspekt som lyftes 

fram.  

7.1.2 Undervisningens upplägg  

Distans innebär frihet men en frihet under ansvar vilket uppskattas gällande undervisningens 

upplägg. Friheten och flexibiliteten i distansundervisningens upplägg är två faktorer som ger 

studenten ökad motivation.  Att ta eget ansvar och själv få bestämma ”när jag vill och kan” 

var också två aspekter som nämndes. Men även att kunna bestämma själv hur de egna 

studierna skulle läggas upp ökade lusten till att vilja lära. 

 ”Det egna ansvaret att själv få bestämma när och hur jag vill plugga och att jag får en 

stor valmöjlighet till att välja de intresseområden inom kurserna som intresserar mig”. 

Friheten med att kunna kombinera familjelivet ihop med studierna ”så det finns energi kvar 

att vara både mamma och student” var också en aspekt som uppskattades och höjde 

motivationen. Andra synpunkter som framkom var att intressant innehåll i kurserna kunde öka 

på studiemotivationen men förutsättning till det var att ämnena då skulle vara utmanande och 

flexibla. 

Gruppsammankomster är en faktor som ansågs vara intressehöjande. 

”… inför seminarier eller grupparbeten där man får diskutera vad man gjort och lärt sig”  

 

Det framkom i resultatet att upplägget i kurserna samt feedback på varje delmoment var direkt 

motivationshöjande. Men även tydlighet i kursinnehållet och att veta vad som ska göras samt 

känna till vad högskolan förväntar sig är två andra faktorer som främjar studieglädjen. ” 
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”Då jag har nog med kunskap om hur jag ska gå tillväga för att lösa uppgifterna, ska jag 

läsa i en bok, söka på internet, börja skriva exempelvis”. 

”… det är viktigt att lärarna både skriftligt i vår handlingsplan, på it´s och muntligt på 

föreläsningarna är tydliga om vad som förväntas av en”. 

Att ha ett mål har en stor betydelse och kan vara motivationshöjande. Bestämda mål men inga 

bestämda vägar att nå dit ”… det gäller bara att vara fokuserad på målet, vilket är examen 

och ett väldigt bra jobb samt en väldigt bra utbildning”. 

”Då jag har ett mål som jag förstår och där jag vet att jag har någon att kontakta om 

svårigheter uppstår. Någon som förstår att behovet finns när jag tar kontakt och är villig 

att vägleda mig med detta”. 

Föreläsningar kan också vara motivationshöjande. Gästföreläsningar uppskattades eftersom de 

stimulerar och inspirerar till lusten och viljan att lära.  

Sammanfattningsvis handlar de motivationshöjande faktorerna gällande undervisningens 

upplägg om att ta eget ansvar, frihet och flexibilitet, gruppsammankomster av olika slag, 

feedback, tydlighet och att ha ett bestämt mål. Att vara envis och finna en glädje och ett 

intresse i att lära och att det finns ett intresse för det som skall läras.  

7.1.3 Teknikens betydelse 

Motivationen kan höjas ”… på grund utav tekniken” När tekniken fungerar som den ska och 

används på rätt sätt kan studenten få en känsla av att distansstudierna inte upplevs som en 

artificiell miljö, denna aspekt kan gynna studieglädjen. Tillgång till material på nätet ansågs 

även höja studielusten.   

 

Inspelade föreläsningar på Marratech kunde höja studielusten. Att kunna lyssna på en 

föreläsning oavsett tidpunkt samt ha en möjlighet att repetera inspelningen var en 

motivationshöjande aspekt. Marratech sågs som ett fint verktyg i den datorstödda 

utbildningen 

 

”Marratech är ett smidigt och bra program” 

 

Tekniken gav studenter förutsättningar som ökade på deras studiemotivation. Samarbetet och 

flexibiliteten omnämndes. 

”Det är samarbete med andra studenter över nätet. Jag kan arbeta med studierna när jag 

vill och kan”. 

Sammantaget handlar de motivationshöjande faktorerna rörande tekniken om att det är ett bra 

kommunikationsverktyg som uppmuntrar studenterna till att vilja lära. Samarbete trots 

avstånd kan möjliggöras med hjälp av tekniken och att kunna studera när man vill, kan även 

ge studenten en känsla av flexibilitet och frihet.  
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7.1.4 Lärarens påverkan  

Studentens studieinspiration kan påverkas av läraren och dennes förmåga att ge feedback.  

Även aspekter som gemenskap och ”… engagemang från både medstudenter och lärare” är 

ytterligare faktorer som kan ge positiva effekter på motivationen.  

 

”Feedback från grupp och handledare ser jag som något mycket positivt och det leder till 

att man vill nå nya mål”. 

 

Lärarens tillgänglighet och kompetens är två andra aspekter som kan vara av stor betydelse.  

”… mer kontakt med lärare, man försvinner lätt i mängden”.  

 

”Man ska ha möjligheter att komma till skolan om man vill men man ska även ha lärare 

som har den pedagogiken för att kunna utbilda på distans”. 

 

Det framkom i resultatet att självsäkerheten stärks hos studenten om läraren litar på dennes 

förmåga och kunskap. Lärarens förtroende till studenten var därför en viktig faktor som 

ansågs höja självförtroendet, detta gav i sin tur en positiv effekt gällande studiemotivationen 

hos studenten.  

 

Tydlighet hos lärarna kan även bidra till att studenters motivation ökar.  

 

”… mer tydligare med vad de vill och förväntar av oss elever… Om man förstår mer från 

början så ökar motivationen” 

 

Lärarens roll kan ha betydelse för studentens motivation vad det beträffar tydlighet, 

feedback och kompetens. Det kan även vara av stor vikt för studentens studielust om läraren 

känner ett engagemang och själv är motiverad till att vilja lära ut. Andra viktiga aspekter 

som framkom ur resultatet var att när läraren litade på studentens kunskap och förmåga 

ökade studentens självförtroende och motivation.  

7.1.5 På individuell nivå 

Denna rubrik är indelad i två underrubriker, en som handlar om den inre motivationen och 

den andra som tar upp om den yttre motivationen. 

7.1.5.1 Inre krafter 

Somliga studenter drivs av egen inre drivkraft till att lära på distans. De inre drivkrafterna har 

flera uttrycksformer och många aspekter. Det egna ansvaret och friheten var två faktorer som 

ökade lusten till att lära.   

”Jag är en person som alltid har kunnat ta stort ansvar och får därför en positiv effekt av 

att jag får bestämma så mycket själv. Jag känner mig motiverad och arbetar som bäst när 

det finns bestämda mål med kurserna men inga bestämda vägar att nå dit. Friheten och 

ansvaret funkar bra för mig”. 

Envishet och en känsla av glädje i att lära är en annan personlig egenskap som motiverar.  

”Min envishet, att det är kul att lära”. 

Intresse för att läsa och lära dvs. en kunskapstörst och vilja att förstå och lära nytt är andra 

personliga och individuella drivkrafter för att studera på distans. 
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”Jag känner att jag arbetar bäst när jag är motiverad till själva uppgiften och motiverad 

blir jag genom att jag tycker att uppgiften är intressant och lärorik”. 

Självdisciplin var en strategi att ta till för att öka på studiemotivationen. Det handlar om att 

skapa sig eget utrymme och vara effektiv den tid som finns till förfogande.  

 ”Planering och disciplin. Att man försöker skilja studier från fritid även om man studerar 

hemifrån. Min strategi är att betrakta barnens skol/fritid som min arbetstid. Då försöker 

jag vara effektiv för att lägga bort böcker och tankar när barnen kommit hem. Det är nog 

väldigt individuellt men så funkar jag”. 

Självdisciplin är en viktig faktor som kräver eget arbete för att nå målet. Det handlar om att 

kunna avgränsa sig från annat hemarbete eftersom hemmaplan är där vi vanligtvis sysslar med 

andra saker än att studera. Ibland måste man pusha sig själv och tvinga sig framåt. 

Studiemotivationen kan lätt tryta för studenten om externa faktorer störde dess 

uppmärksamhet. För att motverka detta var just planering, pushning och självdisciplin 

faktorer som bidrog till en ökad motivation. 

”Jag gör det jag ska, men framför allt så krävdes det disciplin innan man kom in i det 

eftersom att det är annorlunda och lätt att göra något annat när man är hemma”.  

”Jag vill starta på morgonen för att veta att jag kan hinna med allt annat runt omkring 

mig som även måste skötas”. 

”Schematisk planering av mina studier så man inte gör en massa annat för att man har 

möjligheten då man sitter hemma och studerar. Har författat ett eget motivationspapper, 

listat en del saker om varför jag valt att studera, vilket mål vill jag uppnå genom denna 

utbildning osv.”. 

Sammanfattningsvis så handlar de motivationshöjande personliga inre drivkrafterna till 

distansstudier om eget ansvar, frihet, att vara envis och finna en glädje och ett intresse i att 

lära och att det finns ett intresse för det som skall läras.  

7.1.5.2 Yttre påverkan 

Den yttre påverkan kan också bidra till studenters studiemotivation. En aspekt som kan 

motivera studenten är t.ex. att en examen kan förbättra livssituationen och möjligheterna till 

avancemang på arbetsmarknaden.  

 

”Att det ska ge mig goda möjligheter i att ha ett bra jobb”. 

 

”Det som motiverar mig i mitt lärande är tanken på att en dag ha en examen och jobba 

med ett bra jobb och ha bra ekonomi samt att jobba med det man älskar, i mitt fall jobba 

med människor och på ett eller annat sätt hjälpa de eller bara vara där som ett stöd”. 

 

”… Sen om motivationen sjunker så brukar jag tänka på när jag väl är klar med 

utbildningen och vilka roliga jobb jag kan söka och få! Det brukar hjälpa : o)”. 

 

Egna belöningar kan även vara en god strategi för att höja studieintresset.  
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”Sen har man ju de små vanligaste trixen att säga till sig själv ”jobbar du på bra nu i en 

timme så får du 10 minuters rast sen” eller så”.  

 

Studenter kan även bli motiverade för sina studier av altruistiska skäl, där familjeskäl 

nämndes. 

 

”… jag måste studera och klara av mina studier för att kunna försörja min familj! Så det 

är min motivation”. 

 

Tillgängligheten som distansstudier erbjuder samt en trygg hemmiljö var ytterligare aspekter 

som kunde påverka den yttre motivationen.  

 

”Lättillgängliga diskussionsforum. Bra teknisk support”. 

 

”… Jag har mina lärare, mina uppgifter, mina medstudenter och alla artiklar, böcker och 

andra resurser tillgängliga från köksbordet”.  

 

”… Allt ska fungera bra på hemmafronten också för att orka”. 

 

Att få ”skriva hemma i min egen takt” nämndes även som studiemotiverande.  

 

När det gäller den yttre motivationen kan aspekter såsom belöningar, trygg hemmiljö, 

osjälviskhet och tillgänglighet bidra till en ökad motivation. Men även lockelser om ett 

avancemang på arbetsmarknaden kan gynna den personliga yttre drivkraften. Det framkom 

även att lärarens feedback kan vara starkt motivationshöjande, mer om detta fanns att läsa 

under rubrik 7.2.4. 

7.1.6 Studenters samarbete 

Distansstudier innebär inte bara självstudier, det finns även möjligheter för studenten att 

arbeta i fungerande grupper, vilket också uppskattades. Grupparbeten kan ge tillfälle att ” … 

diskutera med andra, ta del av andras åsikter”, detta kan uppfattas som ”… otroligt givande 

och lärande”. Men gruppsamarbeten kan även vara ”… ett verktyg att lära sig samarbeta”.   

Konstruktiv feedback och engagemang från andra medstudenter är två faktorer som höjer 

motivationen hos studenten.  Feedback som uppkommer ur den egna gruppen var en faktor 

som ansågs vara … något mycket positivt”. Detta i sin tur kan leda studenten till att vilja nå 

nya mål. Kontakt med andra medstudenter kan därför vara upplyftande och bidra till en högre 

motivation.  

”När jag får mycket feedback som är konstruktiv och jag känner en gemenskap och ett 

engagemang från både medstudenter och lärare”. 

”När ämnet intresserar mig och man har en givande diskussion i gruppen”. 

De faktorer som kan öka lusten att vilja lära gällande studenters samarbete var åsiktsutbyten 

eftersom studenten lär sig av andras erfarenheter och kan då få möjligheter till att ta del av 

andras tankar. Förutsättningen för detta var att gruppen fungerade och att alla i gruppen 

kunde kommunicera med varandra på ett bra sätt.  
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7.1.7 Studenternas egna strategier  

Studenter tar till olika strategier för att höja sin studiemotivation. Eftersom studierna utförs i 

hemmet kan det vara en god idé att planera hemmets göromål så att det inte tar över all tid, 

d.v.s. ”koppla bort allt annat och plugga den tid” som studenten i fråga behöver. Att skilja 

studier från fritid genom planering och självdisciplin kan därför vara en effektiv strategi för 

att höja studielusten.  

 

”Att man försöker skilja studier från fritid även om man studerar hemifrån. Min strategi 

är att betrakta barnens skol/fritid som min arbetstid. Då försöker jag vara effektiv för att 

lägga bort böcker och tankar när barnen kommit hem”. 

 

En strategi för att öka på studiemotivationen var att schematiskt planera sina studier.  

 

”Det jag gör för att slutföra arbetet är att göra ett schema så att jag får en överblick över 

vad som ska göras och att det faktiskt är möjligt att slutföra”. 

 

Att författa ett eget motivationspapper kan vara ytterligare en strategi för studentens 

studieintresse. Motivationspappret kan t.ex. bestå av en lista på varför man har valt att 

studera och vilka mål som man ville uppnå genom sina studier.  

Att ta till strategier för att öka på studiemotivationen innebär att studenten tar till sin egen 

personliga metod som kan se ut på olika sätt. Att t.ex. fråga mycket var ett tillvägagångssätt 

men även att ha ”… kontakt med andra och diskutera ämnet” var strategier som höll 

motivationen uppe.  

Även en student som högaktar sina studier måste ibland ta till sitt eget knep för att behålla 

motivationen. 

”Jag pluggar eftersom det är kul och försöker påminna mig om det”. 

Det fanns även andra strategier för att öka på sin studiemotivation och detta handlade om att 

känna ett kall till ett arbete efter studierna. 

”Tänker på hur intressant innehåll är och möjlighet att bidra med någonting i samhället 

efter studierna”. 

De strategier som studenterna använde sig av för att höja den egna studiemotivationen finns 

beskrivet här i följande sammanfattning. Att finna en glädje och ett intresse i att lära var två 

aspekter som ökade lusten. Men också att ha förmåga att utveckla en strategi för självdisciplin 

och planering samt en förmåga att pusha sig själv vid motgångar, ökade motivationen till 

studierna. Att fråga mycket kunde stimulera studiemotivationen men även att diskutera ämnet 

med andra individer omnämndes som lusthöjande i distansstudierna.  

7.2 Sammanfattning av resultat 
Här följer en sammanfattning av resultatdelen. De motivationshöjande faktorer som framkom 

ur resultatet har lagts in under respektive kategori.  
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Utbildningens upplägg 
 Innehållet 

 Intresset 

 Samarbetet via datorer 

Undervisningens upplägg 
 Eget ansvar 

 Friheten 

 Flexibiliteten 

 Gruppsammankomster 

 Feedback 

 Envishet 

 Att ha ett bestämt mål 

 Studieglädje 

 Tydlighet 

 Intresset för studierna 

Teknikens betydelse 
 Känslan av att distansstudierna inte upplevs som i en artificiell miljö 

 Synkrona och asynkrona föreläsningar 

 Samarbetet via datorer 

 Tillgången till material 

 Flexibiliteten 

Lärarens påverkan  
 Tydlighet 

 Feedback 

 Kompetens 

 Lärarens engagemang 

 Lärarens egen motivation till att vilja lära 

 Lärarens tilltro till studenten 

Den individuella nivån - Inre motivation 
 Eget ansvar 

 Friheten 

 Envishet 

 Studieglädjen 

 Intresset för studierna 

Den individuella nivån - Yttre motivation 
 Belöningar 

 Trygg hemmiljö 

 Av altruistiska skäl 

 Tillgängligheten 

 Avancemang på arbetsmarknaden 

 Lärarens feedback 

Studenters samarbete 
 Åsiktsutbyten 

 Trivsam och givande kommunikation  

Studenternas egna strategier  
 Finna en glädje  

 Finna ett intresse 

 Noga planering 

 Ha självdisciplin 

 Att pusha sig själv 

 Genom att fråga mycket 

 Genom diskussioner   
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8. TOLKNING 
 

Studiens syfte var att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som 

studiemotivationshöjande faktorer i distansutbildningens genomförande samt att ta reda på 

vilka faktorer som inverkar till att motivera studenter till lärande i en distansutbildning. 

 

8.1 Tolkning av motivationshöjande faktorer 
Resultatet visar att faktorer som frihet och flexibilitet i distansstudier bidrar till höjd 

motivation. Denna frihet och flexibilitet grundade sig i mycket på distans som studieform. Det 

kan tolkas som att det är viktigt för vissa studenterna att inte behöva flytta från sin ort eller sin 

familj för att studera. Distansstudier kan även ge studenten chans till en fin utbildning tack 

vare dess tillgänglighet. Friheten kan innebära att studenten får ta ett stort ansvar i t.ex. att 

själv få bestämma hur, var och när studierna ska utföras.  

 

I resultatet framkom att studenterna som deltog hade självdisciplin, var intresserade av ämnet 

och anpassade livet efter studierna. De studenter som fullföljde programmet lät sig inte ledas 

in i hemmets och fritidens göromål för mycket och att det var just detta som fick dem att 

motiverat gå in för studierna. Enligt Stensmo (2008) måste en distansstudent ha självdisciplin 

och ett bestämt mål för att klara av sina studier.  

 

Eftersom distansstudier utförs via datorer är en fungerande teknik en upplyftande del gällande 

motivationen. Denna faktor framhölls som viktig gällande lusten och viljan att lära. Även 

Fåhræus (2003) såg att teknik som används på rätt sätt kan generera till positiva upplevelser i 

läroprocessen. Detta kan vara att distansstudier har funnits i ett antal år och har utvecklats 

avsevärt. Känslan av att distansstudier inte längre känns som i en artificiell miljö skapar 

positiva rektioner i lärandet. Men ska också beakta att denna utökning av distansstudier som 

finns nu är relativt nytt, både för studenten som för läraren eftersom tekniken förändras 

ideligen. Förändringarna görs å andra sidan åt det bättre hållet men dessa ändringar kan i sin 

tur ta sin tid att lära både för studenten som för läraren.  

 

Föreläsningar är motivationshöjande men det är även bra med inspelade föreläsningar för den 

som inte hade tid att närvara just då denna hölls. Det kan tolkas så att den synkrona och 

asynkrona kommunikationen kan ha inverkan på motivationen. Fåhræus (2003) menar att 

distansstudenter kan höja sin motivation genom att både delta i föreläsningen och att kunna ha 

möjligheten att se den igen.  

 

Det framkom även i studien att lärplattformen It´s Learning och konferenssystemet Marratech 

var bra kommunikationsprogram. Interaktionen mellan student- student- lärare som sker via 

chatt eller genom videoföreläsningar skapar möjligheter till samarbete, brainstorming och 

diskussioner trots de långa avstånd som många av oss kan ha till själva lärosätet. Denna 

informations och kommunikationsteknik kan leda till ett större engagemang och en höjd 

studiemotivation hos studenten (Laurillard, 2008).   

 

I resultatet togs det även upp vikten av att material kunde nås på ett smidigt sätt. Därigenom 

kan studiemotivationen förstärkas hos studenten eftersom han eller hon inte behövde söka 

efter material. All information finns under ett och samma tak. 

 

Studenten sågs sig själv som en självständig individ men det framkom ändå en tydlig önskan 

om social gemenskap. Enligt Ahl (2004) behöver vi alla påhejare som i sin tur kan bidra till 
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att individen upplever en högre motivation. Därigenom kan den yttre motivationen stärkas och 

därmed självkänslan. Om studenten får uppleva känslan av att denne inte är ensam om ett 

problem kan det vara en stor tröst. Det är även lätt att fastna i sitt egna tänk i en uppgift, då är 

det lättare om flera delar på problemet. Genom att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter kan man hjälpa och uppmuntra varandra, vilket i sin tur leder till ett större 

engagemang till studierna. Hedin och Svensson (1997) säger att dialogens betydelse i 

studiesammanhang ger ett positivare studieklimat. Även Fåhreus (2008) anser att samarbetet 

är en viktig motivationshöjande faktor för distansstudenter. När flera individer möts och delar 

med sig av sina olika erfarenheter skapas därmed förutsättningar till problemlösningar och 

dynamik i tänkandet. Laurillard (2008) har samma inställning som Fåhreus, hon tar även upp 

datorns betydelse. Genom att använda datorn som ett kommunikationsverktyg i 

undervisningen kan den enskilda studenten ha kontakter med andra studenter och lärare även 

om de inte är geografiskt på samma plats (Laurillard, 2008).  

 

Tydlighet i kursupplägget och genomförandet är en faktor som är motivationshöjande. Denna 

tydlighet behövs troligtvis eftersom en distansstudent kan känna sig mer utlämnad än vad en 

campusstudent upplever. Enligt Hedin och Svensson (1997) är den första tiden i studierna 

avgörande för en students motivation. De menar att i detta skede är det av stor vikt om läraren 

är tydlig och grundlig i just introduktionen. När studenten vet vad och hur denne ska utföra 

studieuppgiften stärks motivationen för vederbörande. Vid varje start av kurs och delmoment 

behöver därför studenten ha klara instruktioner av läraren för att hålla motivationen uppe. 

 

Resultatet visar tydligt att det fanns ett stort intresse från studenterna att få feedback från 

lärarna. Feedback gav studenterna riktlinjer om vad som förväntades av dem. Skinner (2008) 

betonade vikten av just feedback, han poängterar hur viktigt det är med uppmärksamhet från 

lärarnas sida när det gäller att upprätthålla motivationen och självdisciplinen hos studenten. 

Detta skapar i sin tur självförtroende för studenten. Även Stensmo (2008) har kommit fram till 

samma resultat som Skinner. När Stensmo nämner om yttre motivation går han efter Skinners 

(1974) teori som går ut på att påverkan kan bidra till en viss riktning. Läraren bör därför ha 

förmågan att kunna se varje enskild students kapacitet, engagera, stimulera, stödja samt fostra. 

Denna formel kan öka lusten och viljan att lära (Stensmo, 2008). Det kan i sin tur höja den 

inre motivationen och den sanna studieglädjen. 

 

Intresset för själva studierna, för ämnesinnehållet, kan stimulera motivationen positivt. 

Intresset kan innefattas i både inre och yttre motivation. I det inre har vi ett behov av att vilja 

veta, en naturlig nyfikenhet och i det yttre kan livssituationen eller miljön vara avgörande för 

vilket intresse som uppstår s.k. genom yttre påverkan (Woolfolk, 2007). Intresset kan därför 

ses som individuellt och är svår att definiera i denna undersökning.   

 

Envishet var en faktor som togs upp i resultatdelen. Denna egenskap kan vara betydande för 

studiemotivationen. Hur mycket studierna än tar emot så finns envisheten där som driver 

studierna framåt.  

 

Miljön ansågs också vara viktigt för studiemotivationen. Det kan se olika ut för oss alla 

beroende på i vilken verklighet vi befinner oss i. Stensmo (2008) menar att skolmiljön kan 

stärkas upp av lärarna genom att göra den så trivsam som möjligt för studenten.  

8.2 Strategier som gynnar lusten att vilja lära på distans  
Att utveckla strategier för studierna var en faktor som gynnade studierna. En strategi som 

höjde studiemotivation var att sätta upp etappmål. En sådan strategi av att sätta upp etappmål 
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är att kunna se en avklarad del av ett större sammanhang något långt som upplevs kortare 

vilket kan förenkla studiesituationen för studenten. Men alla berörda i studiesituationen måste 

även beakta att det finns studenter som kan ha svårigheter att planera och strukturera upp sina 

studier. Det kan bero på olika faktorer såsom stress, tidsbrist eller studieovana. Men 

fördelarna väger mer än nackdelarna tack vare flexibiliteten, eftersom de flesta 

distansstudenter ser denna studieform som något positivt och lustfyllt (Östlund, 2008).  

 

Läraren har en betydande roll med att försöka motivera studenten till lusten att vilja lära. Men 

även studenten har ett eget ansvar med sina studier. För att hålla studiemotivationen uppe 

behöver studenten därför sätta upp egna strategier. Dessa kan vara i form av belöningar som 

pushar studenten framåt i läroprocessen. Men det kan också vara att finna en glädje eller ett 

intresse för studierna dvs. finna en mening. Strategier kan även vara att ha en noggrann 

planering över sina studier så att man särar på studier och privatliv.   

 

Diskussioner med andra eller med läraren och att fråga mycket kunde vara strategier till att 

främja det egna lärandet. Utmärkande när det gäller alla dessa strategier är att som student 

måste man ha självdisciplin. Stensmo (2008) menar att självdisciplin är en nödvändig 

egenskap en student måste ha för att klara sina distansstudier. Men han hävdar också att 

lärarens roll är att stärka den hos studenten. Detta kan tolkas som att en engagerad lärare 

genererar engagerade studenter. Om inte detta efterföljs kan studenten uppleva svårigheter 

med att sätta upp egna strategier för att lyckas i distansstudierna. Risken är att självkänslan 

dalar liksom självdisciplinen.  

9. DISKUSSION 
 

Att studera på distans via nätet är en studieform som har växt sig alltmer stark. Bara under det 

senaste årtiondet har distansstudier tredubblats (Högskoleverkets årsrapport, 2009). Detta 

innebär att den traditionella lärarrollen har förändrats drastiskt men även att 

kunskapsinhämtningen har blivit mer kvalitativ och kvantitativ eftersom tillgängligheten att ta 

del av andras forskningsarbeten har ökat i och med internet.  

 

Enkätundersökningen visade att samarbetet med lärare och andra studenter betydde väldigt 

mycket. I tidigare forskning visade även detta på hur viktigt den sociala kontakten var för 

motivationen. Ordet distans betyder egentligen ”relativt stort avstånd; undvikande av social 

eller känslomässig kontakt (NE, 2010) men eftersom tekniken har gått framåt så har jag svårt 

att hålla med om detta. På en distansutbildning kan man visst ha en mycket bra och emotionell 

kontakt med både lärare som medstudenter. När studenten har positiva relationer, ökar 

självförtroendet och intresset vilket i sin tur bidrar till en högre motivation.  

 

Feedback och handledning såg en majoritet av distansstudenterna som motivationshöjande 

och här ligger ett stort ansvar hos lärarna. Kanske ett för stort ansvar eftersom läraren också är 

en människa! Frågan är om en avlastning på läraren skulle förenkla situationen för alla 

inblandade parter dvs. att läraren lär ut och ger feedback i varje uppgift och att det är en 

utomstående som rättar alla gigantiska uppsatser samt andra texter? 

Anmärkningsvärt var att de flesta studenter styrdes av den yttre motivationen. Det kan tänkas 

bero på att samhället har drivits upp som en spänd gummisnodd där alla ska innefattas i det 

livslånga lärandet. Jobben tryter på arbetsmarknaden och arbetslösheten är stor eftersom 

samhället alltmer har digitaliserats. Vi måste hänga på för att ens få komma till tals i den 

hårdnande arbetsmarknaden. För att hänga på så är studier och vidareutbildning en ypperlig 
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chans. Detta kan medföra att studenter inte egentligen vill studera, men att de känner att de 

måste eftersom samhället kräver det och att studenten ifråga har för mycket att förlora om han 

eller hon går sin egen väg. Skinner (1974) menar att påverkan kan bidra till att en person 

uträttar saker för både sin egen som för någon annans mening (i Stensmo, 2008).  

Ur detta kan man tolka att samhället har en stark påverkan på den enskilda individen.  

 

I studien framkom det att de flesta av respondenterna hade barn och familj, vilket skulle 

försvåra en flytt till en högskola där campusundervisning bedrivs. Två av de 

distansstuderande bodde dessutom utomlands. Här kan man verkligen se vilka möjligheter 

distansstudier är för en enskilds människas liv. Vi lever i ett samhälle, land, union och värld 

där det livslånga lärandet står för dörren. Men trots möjligheterna krävs det en gnutta 

motivation för att ens orka och vilja distansstudera. Att distansstudera kräver en hel del av 

studenten därför kan man bortse ifrån att studenten går på en sådan utbildning för att slå ihjäl 

tiden. Nej, en distansstudent har ett mål och det är just detta som för dem framåt. Ett mål att 

förändra sin livssituation, vilket också framkom tydligt i studien. 

 

Tvätten hängs, ett avsnitt läses, maten lagas, texter skrivs ned, datorsökning görs, barnen 

förhörs på läxor, en medstudent ringer på Skype. Ja, så kan en vardag se ut för en 

distansstudent. Förutom det har distansstudenten lärt att uttrycka sig med det skrivna ordet 

och det skrivna ordet ingår på så sätt i distansstudentens vardagsmiljö. Att studera på distans 

blir en del av studentens livssituation eftersom studierna ”tvingar” fram ett engagemang hos 

studenten i dess vardagsmiljö. Detta kan förklaras med att livssituationen anpassas efter 

studier där datorn blir en naturlig del i livet. 

 

Ett lägre tempo kan vara behövligt för en del studenter medan andra behöver ha mer press på 

sig för att kunna prestera väl. En del studenter ville ha en balans på studietempot och 

förespråkade därför en lagom studietakt där tiden för att lösa uppgifterna inte var ”för mycket 

eller för lite. Vi är olika och har olika behov. Det är då extrasvårt för t. ex läraren att möta upp 

allas behov. Många hinder är forcerade men vi har en bit till att lära. Jag hoppas att jag har 

bidragit med några lärdomar i min uppsats. 

9.1 Slutord 
Som det ser ut nu på distansstudier är det många fler studenter i en klass än hos en klass på 

Campus. Läraren har blivit tilldelad många fler studenter än vad som normalt är rimligt. 

Lärarna får en alldeles för hög börda på sig. I resultatet återkommer lärarens roll ideligen, 

risken är stor att läraren inte står emot trycket och att det sedan kan vara avgörande för 

studentens motivation. Något att tänka på är att grupperna bör minskas ner för att studierna 

ska bli så motiverande som möjligt för både student som för läraren. Vi måste vårda våra 

lärare så att de orkar vårda oss. 

9.2 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom mina studier har visat att studentens studiemotivation hänger i mångt och mycket på 

läraren kan ett förslag på fortsatt forskning vara: 

 

Skulle ett mentorskap som består av tidigare studenter förbättra studiemotivationen för 

studenter som genomgår utbildningen?  

 

En intressant fråga är också var så kallade lurkers får sin motivation från? De finns där men 

deltar inte i diskussioner. Ytterligare en fråga angående lurkers kan ställas: Är lurkers mer 

benägna av att hoppa av från en utbildning än de som söker socialt stöd från sina 

studiekamrater och lärare. 
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BILAGA 

 

Bilaga 1. 
 
Hej medstudenter! 

Jag heter Ann Dohse och studerar 

Samhällsvetenskapsprogrammet på Blekinge Tekniska 

Högskola. Anledningen till detta brev är att jag ska skriva 

en C-uppsats som ska handla om att söka kunskap och 

förståelse för vad studenter upplever som 

studiemotivationshöjande faktorer i distansutbildningens 

genomförande. Passa på och gör Din röst hörd, dina 

erfarenheter och åsikter är viktiga! Jag behöver ha in en 

hel del svar för att kunna fullgöra arbetet. 

Anonymitet och frivillighet är en självklarhet i 

undersökningen och när sedan studien blir klar får du 

gärna ta del av den. Jag hoppas att Du ger mig Ditt samtycke!  

 

Efter enkätundersökningen har jag tänkt intervjua fyra frivilliga personer som deltagit i 

enkätundersökningen. Anmäl ditt intresse i enkätundersökningen. De som ställer upp på en 

intervju får en varsin trisslott (bara för att det är jul snart: ) 

Skulle det finnas frågor går det bra att ringa mig på tfn: 073-981 27 11 eller 011-66 112 

Tackar på förhand! 

                                                                                                                Ann Dohse 
 

Instruktioner: Öppna den bifogade filen och aktivera innehållet (längst upp trycker du på 

”Alternativ” och därefter på ”Aktivera innehållet”) Fyll i enkäten spara den på din dator, 

skicka tillbaka den besvarade enkäten till mig som en bifogad fil, då finns dina svar med i 

den. Sänd den besvarade enkäten till  ann.dohse@home.sol.se 

 

Studiens syfte är att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter 

upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens 

genomförande.  

_______________________________________________________________ 
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