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Abstract 

Title: Distant education – for some simulating and for others depressive. A quantitative study 

about high school student’s psychological health in relation to distant education. 

Authors: David Norberg & Jonas Svensson 

 

In 2020 the world was hit by a pandemic which caused the Swedish government to force all 

high schools to carry out their education through internet to enable the students to study from 

home. This survey study aimed to examine correlations between different variables such as 

student’s perception of distant education, their psychological health, school performance, 

home environment and different spare time activities. 137 students from second and third 

year in high school answered our survey. All the respondents had experienced distant 

education during the pandemic. The program SPSS was used to identify correlations between 

variables in the data. The result was analyzed through an interactionist theoretical point of 

view which contained theories such as sense of coherence, theory of recognition and 

relational social psychology. This study shows that 72% of the questioned students felt that 

distant education had affected their psychological wellbeing, 54% in a negative way and 16% 

in a positive way. Students with good study environment had a more positive perception of 

their psychological health and enjoyed distant education more than students with less 

favorable home environment. Students who were used to hang out with friends on their spare 

time experienced a more negative development of their psychological health due to distant 

education than other students. Likewise, students who desired to meet their classmates also 

experienced a more negative development of their psychological health than other students. 

Our conclusion is that distant education results in less social interaction for these high school 

students which can lead to lack of recognition and low sense of coherence thus their 

wellbeing can deteriorate because of distant education. Students home environments were 

already unequal, and these home conditions were amplified when students were forced to 

study from home. 

 

Keywords: distant education, students, home environment, psychological health, sense of 

coherence. 
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Förord 
Vi vill tacka de rektorer som valde att skicka ut enkätundersökningen till sina studenter. Vi 

vill också rikta en stor tacksamhet till de studenter som tog sig tid att delta och besvara 

enkäten. Studenterna bidrog till att vi kunde slutföra och genomföra studien. Till slut vill vi 

tacka vår handledare Karin Törnbom som kom med synpunkter och gav feedback under 

studiens gång. 

David Norberg och Jonas Svensson 
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1.  Inledning 

I början av 2020 blev världen drabbad av en pandemi som skulle fortsätta en lång tid 

framöver (Folkhälsomyndigheten, 2021c). Pandemin har påverkat många delar av våra liv, 

inte minst vår sociala kontakt till de människor vi har runt omkring oss. En förordning (SFS 

2020:114) underströk att vi under en lång tid inte skulle träffa människor utanför vår familj, 

och uppmanade oss även att undvika större folksamlingar. Många arbetsplatser som hade 

möjligheten att låta anställda arbeta hemifrån gjorde detta obligatoriskt 

(Folkhälsomyndigheten, 2021c). För att förhindra smittspridning kom pandeminlagen (SFS 

2021:4) vilken innebar att bibliotek, badhus, museer, varuhus, fritids- eller 

kulturverksamheter, m.m. behövde begränsa antalet besökare. 

Hela samhället gick på liknande sätt igenom stora förändringar. Nedstängningar och 

restriktioner kom istället att påverka samhället under lång tid, med psykiska ohälsa som följd. 

Folkhälsomyndigheten (2020b) skriver att den psykiska hälsan har försämrats under 

pandemin. 

Pandemin ledde till att studenter vid universitet och gymnasieskolor skulle ha 

distansundervisning, vilket innebär att man studerar hemifrån och alltså inte träffar 

klasskamrater eller lärare i ett fysiskt klassrum. Utbildningssektorn sattes inför stora 

utmaningar då många skolor inte var beredda på en omställning till distansundervisning på en 

sådan kort tid (Folkhälsomyndigheten, 2021a). 

Majoriteten av ungdomar träffar vänner minst en gång i veckan (SCB 2009, s. 30). Pandemin 

ledde till att man inte skulle träffa kompisar på fritiden eller i skolan. Samt att vissa 

sportaktiviteters träningstillfällen uteblev vilket gjorde att ungdomarna inte längre kunde 

utföra sin sportaktivitet eller träffa sin umgängeskrets i sportföreningen (Riksidrottsförbundet 

2021, s. 4) Även distansundervisningen kan ha påverkat och bidragit till en minskad social 

interaktion då studenterna inte längre kan träffas i sitt fysiska klassrum, som de tidigare gjort, 

utan istället möts de digitalt i sitt hem (Folkhälsomyndigheten, 2021a). 

Uppsatsen kommer att fokusera på studenternas psykiska hälsa i relation till 

distansundervisning. Med hjälp av studien kan man öka förståelsen för hur studenternas 

psykiska hälsa påverkas av distansundervisning. 
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1.2. Problemformulering 

Pandemin ledde till att man skulle arbeta hemifrån om det fanns möjligheter och 

gymnasieungdomar fick plötsligt ställa om från att vara i ett fysiskt klassrum till att studera 

från sina hem. Sportaktiviteter uteblev och större folksamlingar skulle undvikas. Platser där 

ungdomarna fick sin känsla av sammanhang blev allt mindre. Alltså har ungdomars sociala 

interaktioner minskat vilket borde påverka deras vardag och möjligen deras psykiska hälsa 

och skolprestationer. Distansundervisning är också problematiskt då studenterna kan ha 

väldigt olika studiemiljöer hemma, därmed olika möjligheter till att lyckas med skolarbetet 

och till att uppleva ett välbefinnande.  

1.3. Studiens betydelse för socialt arbete 

Psykisk ohälsa är en folksjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten (2021b) är det därför viktigt 

att upplysa om hur gymnasieungdomar mår vid den snabba digitala omställningen som 

skedde. Det har tidigare gjorts många studier om distansundervisning samband med psykisk 

hälsa men detta har oftast riktat mot universitetsstudenter. Pandemin ledde till att 

gymnasieungdomarna skulle studera från sina hem istället för att komma till skolan. Platsen 

som de tidigare fick ett sammanhang skulle de nu lämna. Gymnasieungdomar är i en ålder 

där man går från att vara barn till att bli en vuxen som ska ut i vuxenlivet som innebär att 

studera på högre nivåer eller börja arbeta. För att kunna studera vidare behöver individen 

betyg, betyg som kan ha blivit försämrade p.g.a. distansundervisningen och den psykiska 

hälsan. Detta skulle i framtiden kunna leda till att generationen som hade distansundervisning 

har sämre slutbetyg än vad tidigare studenter har haft. Det skulle kunna ge långvariga 

konsekvenser för denna generation då betyget kan öppna och stänga dörrar för individens 

framtida utbildning. Socialstyrelsen (2021) skriver att antalet orosanmälningar har ökat och 

att 4 av 10 anmälningar handlar om miljön hemma. Där till exempel vårdnadshavarens 

missbruk, försummelse eller psykiska ohälsa spelar in. För vissa som har en dålig hemmiljö 

fungerar skolan som en trygg punkt.  

Det är också relevant för kuratorer på gymnasieskolor vars arbete fokuserar på studenternas 

välbefinnande och sociala upplevelser, arbetet kan bli svårare att genomföra om man inte får 

träffa studenterna. Om studenternas psykiska hälsa försämras av distansundervisningen 

resulterar det i mer arbete för elevhälsa-teamet och därmed vissa socionomer och 

socialarbetare. 
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1.4. Arbetsfördelning 

Kapitlen inledning och syfte har vi författat tillsammans. Kapitlen 3 till 7 har vi fördelat 

jämnt mellan oss och skrivit enskilt. Det innebär att en person sökt fram artiklar till tidigare 

forskning och en har letat information till bakgrunden. Vi har sedan hjälpt varandra med de 

texter vi skrivit och gått igenom det tillsammans. Vad det gäller kapitlen 8 till 10 har vi 

skrivit olika delar av varje kapitel och sedan gått igenom tillsammans. Sammantaget är 

arbetet fördelat jämnt och vi är båda nöjda med arbetsförloppet. 
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2.  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka förhållandet mellan distansundervisning och studenter som 

läser andra och tredje året på gymnasiet. Mer specifikt är syftet att urskilja olika samband 

mellan distansundervisning och studenters upplevda psykiska hälsa, studiemiljö, prestation i 

skolan och fritidssysselsättning. 

2.2. Frågeställningar 

● Finns det några samband mellan studenternas studiemiljö i hemmet och studenters 

upplevelse av sin prestation i skolan? 

● Finns det något samband mellan distansundervisning, studenternas studiemiljö i 

hemmet och studenters upplevelse av sin psykiska hälsa?  

● Finns det något samband mellan studenters val av fritidssysselsättningar och de skilda 

upplevelserna av distansundervisning? 
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3.  Bakgrund 

I det här kapitlet kommer distansundervisning, digital omställning, psykisk hälsa och 

fritidssysselsättning tas upp och förklaras. Detta är för att få en bättre förståelse för i vilket 

sammanhang studien har gjorts. I slutet finns det en sammanfattning av kapitlet. 

3.2. Distansundervisning 

När pandemin slog till skulle gymnasieskolor övergå från att gå från en traditionell 

klassundervisning i skolans lokaler till distansundervisning. Distansundervisning i sig är 

ingenting nytt utan har funnits i Sverige i mer än 120 år och redan år 1898 bildades den första 

utbildningen som möjliggjorde att studera på distans. Då var det möjligt att försörja sin familj 

och sig själv samtidigt som det fanns tid att studera utan att behöva vara nära skolan eller 

läraren. Geografiska skäl hindrade vissa att studera på annan ort men med 

distansundervisning fick de en möjlighet att studera (Skolverket 2008, s. 14). 

Studenter i Sverige har idag flera möjligheter att studera på distans. På högskolor och 

universitet har det varit möjligt att läsa olika utbildningar och kurser på distans. Detsamma 

gäller även några få grundskolor. Regeringen avsätter miljardbelopp för att förbättra 

utbildningar på distans. Inom ungdomsskolan är det de senaste 10 åren som 

distansutbildningar har tagit fart. (SOU 1998:83, Skolverket 2008, s. 14) 

Möjligheten att kunna samla in och nå så många man kunde under samma rum och tid var 

distansutbildningens ursprungliga intention och tekniken som finns idag har skapat 

möjligheter som inte fanns när den första distansundervisningen kom. Den tekniska 

utvecklingen har gått snabbt och distansundervisningen på gymnasieskolor var tidigare 

oreglerade. Undervisningsformen var inte helt accepterad och det var först efter en reglering i 

förordningen (SFS 2000:158) som den blev mer accepterad. Syftet var då att studenterna 

skulle möjliggöra undervisning i kurser som hemkommunens gymnasieskolor inte kunde 

erbjuda (Skolverket 2008, s. 14–15). 

Desmond Keegan tog 1990 fram en definition på distansundervisning som Skolverket 

använder sig av. Distansutbildning karaktäriseras enligt Skolverket (Skolverket 2008, s. 20) 

av fem olika kännetecken: 

·         Lärare och studenterna är skilda åt under den största delen av studierna 
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·         Utbildningens planering, stödet till studenterna och utvecklingen av läromedel 

ansvaras av en utbildningsorganisatör 

·         För att överbrygga det avstånd som råder vid distansundervisning används olika typer 

av medier (till ex. ljud, datorer) för att kunna förmedla kursinnehåll 

·         För att studenten ska kunna initiera eller kunna delta i samtal behövs en möjlighet till 

tvåvägskommunikation 

·         Individuellt arbete av studier är huvudsakligt men det ska finnas en möjlighet till att 

organisera mötet av sociala och didaktiska skäl.    

3.3. Digital omställning 

Under 2020 när Coronapandemin var ett faktum togs ett beslut om att man ska övergå till 

distansundervisning och den största omställningen skedde på vuxenutbildningar och på 

gymnasieskolor. Skolorna övergick nästan helt till att bedriva all undervisning digital. Den 

högre utbildningen som tidigare bedrev undervisning på campus övergick till digital 

undervisning via onlinetjänster (Post- och telestyrelsen 2021, s. 31–32). Med hjälp av digitala 

verktyg kunde studenter följa med i undervisningen digitalt istället för i skolans lokaler. På 

rekordtid har studenterna och lärare behövt lära sig att hantera, införa och testa sig fram med 

olika digitala verktyg för att kunna ta till sig undervisningen och hålla i en undervisning 

(ibid). 

Post- och telestyrelsen (ibid) menar att vuxenutbildningar och gymnasieskolor har genomgått 

den största omställningen. Detta då övergången från att studera på plats i ett fysiskt klassrum 

till att studera på distans skedde från en dag till en annan. Anledningen till detta var 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och att regeringen beslutade en tillfällig 

förordning. 

Den snabba digitala omställningen inom vuxenutbildning och gymnasieskolor har gått 

betydligt bättre än vad som var förväntat. De negativa aspekterna har förstärkt de existerande 

problem som redan fanns i skolan innan den snabba omställningen (Post- och telestyrelsen 

2021, s. 34). Det finns de som har gynnats och de som har missgynnats av den omställningen 

som skedde och digitalisering överlag. De som har gynnats är till exempel studenter som 

kommer från resursstarka och lugna hemma miljöer och ”hemmasittare”. De som missgynnas 

är de som kommer från resurssvaga eller oroliga hemmamiljöer, vissa studenter som studerar 
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svenska för invandrare (SFI) och vissa studenter som har särskilda behov. Den växande 

digitaliseringen medför en ökad oro över att digitaliseringen riskerar att utöka ojämlikheten 

mellan de som har starkare tillgång till resurser och de som är resurssvaga eller utan resurser. 

Den olikhet inom digital kompetens och socioekonomi kan komma att skapa en allt större 

ojämlikhet (Post- och telestyrelsen 2021, s. 39). 

3.3.1. Studiemiljö 

Efter den digitala omställningen har studiemiljön hos majoriteten av studenter försämrats. 

Studenterna upplevde att det var den sociala studiemiljön som blev mest påverkad. Kontakt 

med lärare och klasskamrater minskade och det blev svårt att hålla motivationen uppe. För 

många studenter blev studierna en utmaning (Lundh 2021, s. 1). 

Hemmiljön hos studenterna påverkar undervisningen mer efter den digitala omställningen. 

Detta eftersom en del har en dålig hemmiljö. Det kan också vara så att studenten har dålig 

tillgång till ergonomi vid studierna eller saknar tekniska verktyg för att ta del av 

undervisningen. Även vårdnadshavare som har ett missbruk, eller en psykisk ohälsa påverkar 

studenternas studiemiljö (Skolverket 2020, s. 12). 

Vilken studiero en student har beror till stor del på hur hemmiljön är. Vissa studenter kan ha 

familjemedlemmar som arbetar hemifrån eller som också har en digital undervisning eller att 

det finns andra distraktionsmoment i hemmet. För många kan skolan vara en trygg punkt i 

livet om hemmiljön är problematiskt (Skolverket 2020, s. 14). 

Det kan också vara att studenten inte har tillgång till ett eget rum eller en möjlighet till lugn 

och ro i hemmiljön. Ett eget rum skulle möjliggöra att studenten har en plats att sitta på. Att 

bo många på en väldigt liten yta skulle kunna göra hemvistelsen mer utmanande. De som har 

sämre förutsättningar är till exempel grupper som är socioekonomiskt svagt. Det kan finnas 

stora socioekonomiska skillnader när det gäller stöd från föräldrarna eller andra vuxna i 

skolarbetet (Sjögren (red) 2021, s. 76). 

Stressfaktorer som trångboddhet och arbetslöshet som är mer förekommande hos grupper 

som är socioekonomiskt svaga riskerar att öka. Minskad insyn tillsammans med isolering kan 

ge en ökad risk för att barn och unga kan bli utsatta i hemmet. Studenter som blir utsatta för 

övergrepp och våld var redan innan pandemin svårupptäckta. En del var också i en högre 

utsträckning i högre risk att bli utsatt för till exempel förtryck, fysiska övergrepp i hemmet 

eller på internet (MFD 2021, s. 67). 
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3.4. Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som innefattar psykiskt välbefinnande och psykisk 

ohälsa. Vardagligt kan man likna psykisk hälsa med generellt mående, att man mår bra och 

att man trivs med sitt liv. 

Psykiskt välbefinnande handlar i grund och botten om att vara nöjd med livet och tillvaron. 

Välbefinnande handlar också om att kunna balansera positiva och negativa känslor. Att kunna 

känna njutning, lust och lycka är en förutsättning för välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 

2020). 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika typer av psykiska besvär. Psykiska besvär kan 

variera i omfattning och varaktighet. Det kan vara lättare besvär som avsaknad av 

välbefinnande, oro, sömnsvårigheter, ångest, stress eller svårare besvär som psykiska 

sjukdomar, utmattningssyndrom, ångestsyndrom eller psykossjukdomar (ibid). 

3.5. Fritidssysselsättning 

Fritid kan definieras på olika sätt beroende på vilken aktivitet som utförs, men ett vanligt sätt 

att uppfatta fritid är den tiden som blir över efter skolan, jobbet, sömn, hushållssysslor och 

andra måsten. De flesta ungdomar har två timmars fritid varje dag och en tredjedel av dem 

har dubbelt så mycket. Killar har oftast mer fritid än tjejer och yngre har mer fritid än äldre. 

97 procent av 16–29 åringar tycker att det är viktigt med att man har det roligt under sin fritid 

(Ungdomsstyrelsen 2007, s. 9). 

Aktiviteter som ungdomarna ägnar sig åt på sin fritid kan se olika ut. Vissa spenderar sin 

fritid hemma eller hos bekanta, andra med organiserade eller spontana aktiviteter själva eller 

med andra. Vissa ungdomar umgås på internet andra träffas på stan eller ute i naturen. Vissa 

spenderar sin fritid i kommersiella eller offentliga verksamheter, tillsammans med andra eller 

själva. Utöver detta så kan fritid innebära sociala interaktioner på alla plan i samhället. Att 

bara existera kan också vara fritid, slippa uppfylla förväntningar och inte behöva förhålla sig 

till krav eller prestationer som det till exempel kan finnas i idrott och träning. Fritid ger en 

möjlighet till återhämtning, vila och avkoppling, men även stimulans för intellektet, sinnena 

och kroppen (Ungdomsstyrelsen 2007, s. 9). 

Vissa fritidsaktiviteter medför krav att förhålla sig till. Till exempel om man vill tillhöra en 

viss gruppering så kan det finnas vissa sociala koder att leva upp till för att bli accepterad. 
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Det kan vara givande för ungdomars identitetsbildning. Dessa krav eller sociala koder kan 

involvera klädsel, utseende, språkbruk, värderingar, ägodelar och mycket mer. Betydelsen av 

känslan av sammanhang är viktig ur ett folkhälsoperspektiv när man tittar på fritid 

(Ungdomsstyrelsen 2007, s. 8–9).  

3.6. Sammanfattning 

Distansundervisning är en form av undervisning som har fördelen att den kan bedrivas genom 

internet från studenternas hem. Coronapandemin resulterade i beslut om att all 

gymnasieutbildning skulle bedrivas på distans. För lärare och studenter på alla 

gymnasieskolor i landet innebar detta en stor förändring i vardagen. Skolans studiemiljö som 

studenterna var vana vid byttes ut mot deras egen hemmiljö. Eftersom studenters hemmiljö 

skiljer sig åt gör även deras studiemiljö det i och med distansundervisning. För vissa innebar 

detta också att missförhållanden i hemmiljön nu också var närvarande under skoltid 

Förändringen innebar en förändrad livssituation för studenterna vilket kan förväntas ha 

påverkan på deras välbefinnande och därmed psykiska hälsa. Psykisk hälsa är ett mått på hur 

bra människor mår eller på hur nöjda de är med sin livssituation. Förutom skoltid är fritid en 

stor del av studenternas vakna tid. För att förstå hur studenternas livssituation förändrats av 

distansundervisningen kan deras fritid ha en viktig roll. 
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4.  Tidigare forskning 

Genom Göteborgs Universitet har vi tillgång till databasen Scopus som vi använt till att söka 

efter relevanta artiklar och forskning i vårt ämne. Vi gjorde en sökning med sökorden: 

distance education, distant learning, online learning, digital education, Online education, 

digital learning, mental health, wellbeing, depression, loneliness, isolation, student, 

adolescents, college student, covid-19, covid, corona, pandemic, high school och secondary 

upper school. Sökorden valdes för att hitta artiklar som rör ämnen som är relevanta för vårt 

syfte. 

Det var viktigt för oss att forskningen handlade om distansundervisning och psykisk hälsa i 

relation till pandemin. Det var också viktigt att forskningen var hyfsat ny, det visade sig att 

alla artiklarna var från 2020 eller 2021. Vi valde att inkludera forskning riktad mot studenter 

på högskola och universitet. Detta gjordes eftersom det redan fanns omfattande forskning 

kring ämnet och det mesta av forskningen hade gjorts på universitets och högskolor. Artiklar 

som rörde gymnasieskolor var låg i jämförelse, vi tyckte att artiklarna fortfarande var 

relevanta fast vi har gymnasieungdomar med i vår undersökning. Vi valde att filtrera bort alla 

dokument som inte var artiklar. Sökningen gav 204 artiklar och vi läste abstract på de första 

30 träffarna för att plocka ut intressanta artiklar. Sedan valde vi att sortera de 204 artiklarna 

efter antal referenser och göra samma sak. I slut ändan hade vi plockat ut 12 artiklar som vi 

skulle analysera grundligt varav 8 av dem innehöll relevant information för vårt arbete och 

den informationen redovisas nedan. 

4.2. Distansundervisning 

Forskning som redovisas har som huvudsakligt syfte att undersöka pandemins påverkan på 

studenter och då är distansundervisning ett centralt ämne som undersökts och diskuterats. 

Forskningen visar att distansundervisning har effekter på psykisk hälsa i form av till exempel 

stress och ångest. Forskning visar också att en del studenter är missnöjda med 

distansundervisning. 

En studie (Giusti m.fl.., 2021) har genom en enkätundersökning med 204 deltagare undersökt 

italienska universitetsstudenters studiemiljö vid distansundervisning. Studien visar att 

majoriteten av respondenterna har stora svårigheter att koncentrera sig hemma vid 

distansundervisning. Koncentrationssvårigheter kan påverka studenters psykiska hälsa och 

prestation. En annan studie (Hamza & Ewing, 2020) från Toronto i Kanada undersökte 733 
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universitetsstudenter innan och under pandemin. Resultatet visar att studenter med tidigare 

psykiska bekymmer upplever minskad stress under distansundervisning medan studenter utan 

tidigare psykiska bekymmer känner ökad stress. Värt att tillägga är att studenter med tidigare 

psykiska bekymmer fortfarande känner mer stress än andra studenter även om den har 

minskat på grund av distansundervisning. En till studie (Yu m.fl. 2021) från Shenyang i Kina 

visar på stress som konsekvens av distansundervisning. Universitetsstudenter svarade på 

enkäter och 30% av studenterna upplevde ökad stress under distansundervisning vidare 

upplevde 36% missnöje med att studera på distans. En annan studie (Alibudbud, 2021) 

argumenterar för att många studenter känner ökad stress och ångest av att ha på sin kamera 

hemma under distansundervisning. 

4.3. Social interaktion 

Distansundervisning innebär att man inte träffar sina klasskamrater, kursare, eller lärare i ett 

fysiskt klassrum. Detta kan för många resultera i att man förlorar en stor del av sin dagliga 

interaktion med andra vilket kan leda till isolering. Detta då man ägnar en stor del av sin 

vakna tid till att vara i skolan som student.  Forskning visar att avsaknad av social interaktion 

kan ha en negativ inverkan på studenters välbefinnande. Distansering kan enligt forskning 

leda till ångest, försämrat välbefinnande, frustration, uttråkning, förvirring, ilska, bördan, 

ledsamhet och stress. Dessa uppenbarelser kan vara symptom av psykisk ohälsa som till 

exempel depression, forskning föreslår att depression kan vara en följd av isolering. 

En studie (Butnaru m.fl. 2021) undersökte uppfattningen av distansundervisningen hos 665 

universitetsstudenter i Rumänien. Studien visar att en saknad efter klasskamrater och 

undervisning på plats har en negativ effekt på studenternas välbefinnande. Detta på grund av 

en konstant eller återkommande saknad efter social interaktion. Studien visar också att 

studenterna tycker att distansundervisningen har en negativ påverkan på deras personliga 

utveckling vilket i sin tur ger dem ångest och försämrat välbefinnande. En tidigare nämnd 

studie från Italien (Giusti m.fl. 2021) visar liknande resultat. 60% av studenterna saknar att 

kunna möta sin lärare i realtid. Det visar sig också att av de studenterna som ser 

distansundervisning som problematiskt var det 81,5% som anser att avsaknaden av 

interaktion med klasskamrater var det största problemet med distansundervisning. 

En studie (Chaturvedi m.fl. 2021) från Delhi i Indien fick 1182 studenter från 7–59 års ålder 

att svara på en enkät om de upplevde god social interaktion och om de kände att de kunde 

utnyttja sin tid hemma när de praktiserade distansundervisning. Detta för att kunna jämföra 
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med olika variabler. Det visade sig att studenter som inte upplevde god social interaktion och 

inte tyckte de kunde utnyttja sin tid hemma hade ett signifikant försämrat psykiskt 

hälsotillstånd. Alltså kan distansundervisningens isolerande tendens skapa försämrad psykisk 

hälsa. 

Liknande resultat kom fram när forskare från Ljubljana i Slovenien (Aristovnik m.fl. 2020) 

fick 33 383 universitetsstudenter från 62 länder att svara på deras enkät om social 

distansering. Studien argumenterar för att social distansering som distansundervisning triggar 

känslor som frustration, uttråkning, ångest, förvirring och ilska hos studenterna. En tidigare 

nämn studie från Toronto (Hamza & Ewing, 2020) visade också att isolering från 

distansundervisning resulterade i psykisk ohälsa i form av känslor som ångest, bördan, 

ledsamhet och stress. 

En studie från Vietnam (Tran m.fl. 2021) med 1875 studenter som svarade på frågor om 

pandemins effekter på psykisk hälsa och studiemiljö. Resultatet visade att 27% av kvinnorna 

och 21% av männen hade stora eller ganska stora problem med depression och att 65% 

vägrade tro att distansundervisning kan bli en långvarig trend. 

4.4. Positiva upplevelser 

Forskning visar inte bara att studenter ogillar distansundervisning eller att den har en negativ 

inverkan på välbefinnande och psykisk hälsa. I flera av studierna kommer det fram att en del 

studenter uppskattar distansundervisning. Studenter kan tycka att det är effektivt, att de har 

lättare att koncentrera sig och att distansundervisning skapar positiva känslor som gynnar 

välbefinnande och psykisk hälsa. 

Studien i Rumänien (Butnaru m.fl. 2021) visar att studenter som uppfattar 

distansundervisning som ett effektivt sätt att studera på känner mer välbefinnande än de som 

ser det som problematiskt. Även studien från Slovenien (Aristovnik m.fl. 2020) visar på 

positiva effekter av distansundervisning. 40% av deras respondenter känner sig hoppfulla, 

30% känner glädje och ca 20% känner lättnad inför studier på distans. Även (Giusti m.fl. 

2021) visar att ca 25% av respondenterna upplever att de koncentrerar sig bättre och inte 

finner några negativa aspekter av distansundervisning. Studien från Vietnam (Tran m.fl. 

(2021) visar att studenter sover mer under perioder av distansundervisning. Detta kan ses som 

positivt då sömn är en förutsättning för välbefinnande och psykisk hälsa. 
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4.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis säger forskningen att många studenter känner ett missnöje inför 

distansundervisning, den orsakar stress och tar ifrån den sociala interaktionen från många 

studenter. Flera studenter saknar interaktionen med sina lärare och klasskamrater vilket leder 

till ett försämrat välbefinnande. Man kan också se att vissa symptom på depression ökar på 

grund av distansundervisning. Man kan dra slutsatsen att distansundervisning i vissa fall 

orsakar psykisk ohälsa. Forskningen visar också att en del studenter uppskattar 

distansundervisning och finner det effektivt vilket gynnar deras välbefinnande. En del har 

lättare att koncentrera sig hemma och vissa tycker att distansundervisning skapar positiva 

känslor som hopp, glädje och lättnad. Sammanslaget kan man säga att distansundervisningen 

påverkar studenter väldigt olika med både positiva och negativa effekter på välbefinnande 

och psykisk hälsa. 
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5.  Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras känslan av sammanhang (KASAM), relationell socialpsykologi 

och teorin om erkännande vilka ligger till grund för vår tolkning av resultatet. Dessa teorier är 

relevanta för vår studie eftersom studenter som tidigare var i ett klassrum hade ett 

sammanhang. I klassrummen hade studenterna relationer med varandra där de kunde utbyta 

erkännande med varandra. Eftersom omställningen ledde till att studenterna skulle fortsätta 

sin utbildning på distans så kan det bli svårare att känna en tillhörighet till en grupp, få ett 

erkännande och upprätthålla betydelsefulla relationer. Dessa teorier används för att förklara 

hur den minskade sociala interaktionen kan resultera i försämrad psykisk hälsa. Alltså 

underlättar teorierna för förståelsen av psykisk hälsa i förhållande till distansundervisning. 

5.2. KASAM 

Antonovsky (2005, s. 39, 42) skriver att känslan av sammanhang (KASAM) är ett salutogent 

perspektiv där fokuset läggs på vad det är som gör en människa frisk, istället för att lägga 

fokus på vad det är som gör att människan blir sjuk. Han menar också att det är viktigt att 

känna en känsla av sammanhang för att upprätthålla en god hälsa. 

Antonovsky definierar KASAM som följande: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” 

- Antonovsky (2005, s. 46) 

Antonovsky (2005, s. 42) nämner att KASAM kan delas in i tre komponenter. De tre 

komponenterna; är hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

Antonovsky (2005, s. 45) definierar hanterbarhet som vilka resurser individen upplever sig ha 

till sitt befogande. Mer specifikt menar författaren de resurser som individen själv har 

kontroll över men också de resurser individens vänner, familj, kollegor eller grannar har, 

någon som individen kan känna tillit till. Skulle något olyckligt hända i livet för en individ 
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med hög känsla av hanterbarhet så är det mindre sannolikt att personen känner sig orättvist 

behandlad eller som ett offer för rådande omständigheterna (ibid). 

Antonovsky (2005, s. 46) definierar meningsfullhet som vilken förmåga och vilken grad av 

motivation individen har för att vilja vara delaktig och medverkande i evenemang, sociala 

tillställningar, utmaningar eller andra händelser i livet. Alltså om individen känner att det är 

värt att lägga energi och engagemang på utmaningar och inte se de som bördor. Till exempel 

om en individ med hög meningsfullhet utsätts för någon olycklig upplevelse som ett dödsfall 

i familjen eller att mista sitt jobb så kan individen konfrontera utmaningen, försöka hitta en 

mening i den och gå vidare (ibid). 

Begriplighet definieras enligt Antonovsky (2005, s. 44) som en känsla där en individ med hög 

begriplighet kan känna att livet är förutsägbart. Motgångar och överraskningar eller något 

som uppkommer plötsligt kan ordnas och bli förklarade i efterhand. Till exempel kan en 

individ med hög begriplighet som utsätts för krig, död eller misslyckanden förstå situationen 

medan någon med låg begriplighet kanske blir förvirrad, har svårt att förstå eller inte lyckas 

göra vettigt av situationen (ibid). 

Antonovsky (2005, s. 50) tar också upp gränsbegreppet. Gränser sätts upp av oss alla. Oavsett 

vad som pågår om det är hanterbart, meningsfullt eller begripligt så har det ingen större 

betydelse för oss då det inte är viktigt. Han menar på för att ha en stark KASAM behöver 

man nödvändigtvis inte betyda att individen har hög hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet. En individ kan ha en stark KASAM fast att individen inte är ett dugg intresserad 

av konst, religion, politik, inte bryr sig särskilt om fackföreningar eller ideella organisationer. 

Avsaknad av större kompetens i kognitiva färdigheter eller praktiska spelar ingen större roll 

heller. Antonovsky (2005, s. 51) menar att det viktiga och vad som är avgörande i frågan 

finns i vilka livsfaktorer som individen upplever som viktiga. Om individen inte har något 

den känner är viktigt kan det innebära att den inte har en stark KASAM. Finns det däremot 

något i livet som är viktigt så blir frågan om individen upplever att de är hanterbara, 

meningsfulla och begripliga.  En svag KASAM har en individ som har en svag identitet och 

ett svagt själv (Antonovsky 2005, s. 55). 

Antonovsky (2005, s. 51) nämner att om individen är övertygad om att det finns en mening 

med sysselsättningen som till exempel en förälder som arbetar och kan försörja sin familj 

eller att vara med i armén för att skydda sitt liv kan det ge en stark KASAM. Även om man 
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får glädje i det man gör eller får någon annan inre tillfredsställelse av sin sysselsättning 

betyder det inte nödvändigtvis att individen har starkt KASAM. 

Antonovsky (2005 s. 10) menar att skadlig stress kan uppkomma om vi har låga möjligheter 

till socialt stöd, och att stress kan öka ytterligare om vi samtidigt utsätts för höga krav och har 

lågt inflytande över vår situation. Detta kan i sin tur leda till ökad psykisk ohälsa. Däremot 

gynnas vår hälsa och välbefinnande om vi har tillgång till socialt stöd, kraven är lagom stora 

och vi har inflytande över vår situation. Antonovsky (2005, s. 56–57) beskriver 

livserfarenheter som är kännetecknade av bristande entydighet, för låga eller höga krav och 

lågt inflytande, han kallar livserfarenheter av detta slag för stressorer. Stressorer kan vara allt 

från extrema till vardagliga situationer, han liknar det vid stimulans och menar att det är 

situationer, händelser eller erfarenheter som vi inte har färdiga, automatiska svar på men som 

vi måste hantera (ibid, 2005, s. 176). Antonovsky (2005, s. 187) betonar att stressorer är ett 

brett begrepp och innefattar sociala situationer och interaktionistiska sammanhang. Han 

menar vidare att stressorer kan vara mycket smärtsamma och påfrestande. Ett exempel på en 

sådan stressor kan vara att få ett nej när man friar till någon. I den situationen har man lågt 

inflytande på situationen, kraven på en som duglig maka eller make är höga och vi är 

eventuellt på väg att förlora en trygg källa till socialt stöd. 

Antonovsky (2005, s. 183–187) beskriver hur personer med stark respektive svag KASAM 

reagerar på stressorer på olika sätt. Han tror att personer med stark KASAM bedömer en 

stressor som mindre farlig och konfliktlös samt upplever den mer positivt, detta på grund av 

personens resurser till att hantera situationen. Samma person reagerar troligare med känslor 

av engagemang och en vilja att hantera situationen när hen ställs inför en stressor. En person 

med svag KASAM kan se stressorer enbart från den negativa sidan, fokus hamnar då på 

negativa känslor som ångest och olycka som uppstår till följd av stressoren. 

Hälsa beskrivs som ett kontinuum där hälsa och ohälsa är på var sin sida. Antonovsky menar 

på att man bör ha ett salutogent perspektiv, med det menar han att man bör stärka och 

fokusera på det som skapar hälsa. Stressorer kan upplevas som positivt lättare om individen 

har en stark KASAM istället för att fokusera på negativa aspekter. För individer med svag 

KASAM är detta vanligare (Green & Hult 2006, s. 12). 
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5.3. Relationell socialpsykologi  

Relationell socialpsykologi handlar om hur människor, i mindre och större sammanhang, 

skapar sociala kontexter och relationer i de enskilda situationerna som hanteras av människor. 

Genom att en individ deltar i olika sociala situationer som med vänner, grupper, samhällslivet 

och gemenskaper i allmänhet utvecklas individen i relation till andra. Vi människor 

reflekterar över vårt deltagande i dessa sammanhang med hjälp av de föreställningar och 

relationella erfarenheter vi har sedan tidigare. Människan betraktas som social, där 

handlingar, tankar och känslor samspelar mellan människor. Genom att en individ har sociala 

relationer med andra blir individen medveten om sin egen personlighet och kan därefter 

samspela och bli en del av sociala sammanhanget (Stenberg och Isenberg 2013, s. 9, 32). 

Stenberg och Isenberg (2013, s. 9) skriver att socialpsykologiska teorier används för att lyfta 

fram att sociala och samhälleliga kontexter alltid påverkar människan, men även att det finns 

utrymme till att sociala relationer kan förändras. 

Utifrån ett interaktionistiskt och relationellt perspektiv studeras de vardagliga relationerna i 

samhället av den relationella socialpsykologin. Relationer kan se ut på olika sätt till exempel 

kan de vara tillfälliga eller mer långvariga. Ett socialt band skapas när två individer väljer att 

ingå i en relation. En delad verklighet och gemenskap skapas då för individerna samt att 

relationen blir en slags förbindelse mellan individerna med en eventuell förhoppning om 

kontinuitet. Genom att interagera med andra och ingå i relationer får individen social näring 

(Stenberg och Isenberg 2013, s. 10). 

Relationer kan även existera och uppstå i delade sammanhang. Skulle relationen bli mer 

kontinuerlig så kan kontakten bli mer betydelsefull. Interaktion definieras som handling 

mellan individer. Man behöver inte ha en relation till den man interagerar med, det kan också 

vara en främling på en resa som man börjar prata med. Interaktion kan ses som en önskan 

från individerna om att påbörja en relation genom att väcka intresse och lust om att ingå i en 

relation med den andra. De som redan har relationer till andra kan välja att upprätta nya 

kontakter med individer eller komma med något bidrag om något som har hänt till de 

relationer som redan finns. Författaren tar upp att interaktioner bidrar till att relationer 

vitaliseras och kallas för social responsivitet (Stenberg och Isenberg, 2013, s. 10). 

Relationistisk socialpsykologi är en beröringspunkt hos relationell socialpsykologi. 

Relationistisk innebär människors sätt att relatera till andra människor och till sin omvärld. 
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Människor påverkar varandra genom att påverka livssammanhang och genom intryck 

(Stenberg och Isenberg 2013, s. 11). 

Relationer bildas i olika sammanhang, vad som kommer ske just i den specifika relationen 

kan inte avgöras av sammanhanget. Detta då situationer och relationer är unika och typiska 

men det är också viktigt att man tänker på situationens särprägel (Stenberg och Isenberg 

2013, s. 11). 

På ett förenklat sätt kan man säga att det som bidrar till individers välbefinnande och deras 

välmående är goda vitala interaktioner och sociala relationer. Sammanhang som är 

betydelsebärande, som skapar en delaktighet och får individen att känna tillit till andra 

människor, där individen kan ge bekräftelse men också känna att den får bekräftelse av andra, 

ger individen ett välbefinnande (Stenberg och Isenberg 2013, s. 285). 

5.4. Teorin om erkännande 

Axel Honneths (2003, s. 7–8) teori om erkännande handlar om att det som är grundläggande 

för en individs existens är en bekräftelse av individen från någon annan människa. Han menar 

på att bekräftelsen från andra människor möjliggör att individen kan skapa sig en positiv 

självbild och att den personliga identiteten kan utvecklas. Skulle individen däremot inte få ett 

erkännande kan det leda till att individens självbild och personliga identitet påverkas negativt. 

Honneth (2003, s. 106) nämner att det finns tre nivåer om att erkänna någon annan. Vad som 

är centralt i den första nivån är det känslomässiga stödet som innefattar kärlek och omsorg. 

Vid ett erkännande får individens önskningar och behov ett värde hos en annan människa. 

Den andra nivån tar upp att alla individer ska bli bemötta med en moralisk respekt och att 

man ska få samma behandling som alla andra. Utöver detta så ska alla också ha samma 

moraliska tillräknelighet som sin omgivning (ibid). 

I den tredje nivån beskriver Honneth (2003, s. 106–107) ett erkännande som något en individ 

får från någon annan när de ser ett värde i individens förmågor. Uppskattning, solidaritet och 

lojalitet är vad som utmärker erkännandet. Möjlighet för självuppskattning och att individen 

får ett egenvärde kommer även med här. Förmågor som individen har ses som värdefulla och 

de utförda prestationer som individen har gjort ska ses likaså. Samtliga nivåer är viktiga och 

nödvändiga ifall individen ska kunna uppnå en positiv och god självförverkligande och 

självbild. Individens självbild kan skadas eller i vissa fall förstöras ifall den inte får 

bekräftelse av andra (ibid). 
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Kräkningar som till exempel fysisk misshandel, svek, brist på respekt eller andra 

förödmjukande sätt en individ kan utsättas för gör så att individens självbild skadas eller kan 

bli förstörd. Detta eftersom individens egenvärde blir påverkat av de erfarenheter den får. Att 

till exempel inte bli hälsad på kan indikera på att individen får en känsla av att den inte är 

betydelsefull inom en viss grupp (Honneth 2003, s. 102). Individens handlingsförmåga 

påverkas negativt av dessa kränkningar (ibid, s. 99). 

5.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så går teorierna in i varandra och berör samma intressanta område som 

är relevant för vår studie. Inom relationella teorin så tas sammanhang upp som betydelsefull 

och att den skapar en meningsfullhet och delaktighet hos individen. KASAM tar också upp 

betydelsen av sammanhang och att ha meningsfullhet är en viktig del i en människans liv.  En 

annan sak som tas upp i teorierna är att individen får ett bekräftande av andra. Att man får 

känna en grupptillhörighet och skapa relationer med andra och få ett givande utbyte är också 

en viktig del i en människas liv som lyfts fram. 

Vad som genomsyrar alla teorier är att de bottnar i ett möte med någon annan människa. Det 

är hur vi skapar relationer med varandra och i vilka skeden de uppkommer, att bekräftande av 

en individs existens är positivt och att det kan påverka individens psykiska hälsa på ett bra 

sätt.  
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6.  Hypoteser 

När vi formulerade vårt syfte reflekterade vi över vad för fynd vi kan stöta på i resultatet. Vi 

har formulerat tre hypoteser som beskriver hur vi tror studenterna kommer svara på vissa 

frågor eller vilka möjliga förhållanden mellan variabler som kommer visa sig. Tanken bakom 

hypotesen beskrivs kort efter varje hypotes. 

6.2. Hypotes 1 

Studenter som har en bra studiemiljö hemma har en mer positiv upplevelse av 

distansundervisning, psykisk hälsa och prestation i skolan. 

Här tänker vi att den goda studiemiljön gör att man i större utsträckning uppskattar 

distansundervisningen, i större utsträckning upplever sin psykiska hälsa positivt förändrar och 

att man i större utsträckning kan prestera i skolan. Med andra ord tror vi att studenternas 

studiemiljö hemma är avgörande för upplevelsen av distansundervisning. 

Variabler: Studiemiljön hemma ⇒ upplevelse av distansundervisningen, studenters upplevda 

psykiska hälsa och den upplevda prestationen i skolan.  

Nollhypotes 1: Det finns inget samband mellan bra studiemiljö och en mer positiv upplevelse 

av distansundervisning, psykisk hälsa och prestation i skolan. 

6.3. Hypotes 2 

Distansundervisning påverkar studenters upplevelse av sin psykiska hälsa och prestation i 

skolan. 

Vi tror också att studenterna kommer uppleva att distansundervisningen har en påverkan på 

deras psykiska hälsa och prestation i skolan. Den stora förändring som distansundervisning 

innebär i studenternas vardag kan också innebära en förändring för studenternas upplevelse 

av sin psykiska hälsa och prestation i skolan. 

Variabler: Studenters upplevelse av psykiska hälsa och prestation i skolan relaterat till 

distansundervisning. 

Nollhypotes 2: Distansundervisning har ingen påverkan på studenters upplevelse av sin 

psykiska hälsa och prestation i skolan. 
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6.4. Hypotes 3 

Det finns ett samband mellan olika typer av fritidssysselsättning och studenters upplevelse av 

distansundervisningen. 

Studenters olika fritidssysselsättningar kan ha betydelse för hur de upplever 

distansundervisningen. Studenter som har mycket social kontakt på fritiden kanske inte 

saknar social kontakt under distansundervisning i samma utsträckning som dem som har lite 

social kontakt på sin fritid. Det går att applicera teorin om KASAM på denna hypotes 

eftersom studenter med lite social kontakt på sin fritid kan få svårt att känna sammanhang när 

de inte längre träffar klasskamrater och lärare. 

Variabler: Fritidssysselsättning ⇒ Studenters upplevelse av distansundervisningen. 

Nollhypotes 3: Det finns inget samband mellan olika typer av fritidssysselsättning och 

studenters upplevelse av distansundervisningen. 

6.5. Hypotes 4 

Det finns ett samband mellan symtomen på psykisk ohälsa och studenternas önskan att träffa 

sina klasskamrater. 

Önskan att träffa sina klasskamrater gå att jämföra med en längtan efter KASAM, låg 

KASAM kan ge symptom på psykisk ohälsa.  

Variabler: Studenternas önskan om att få träffa sina klasskamrater ⇒ Upplevelse av 

ensamhet, upplevelse av stress, upplevelse av sömn, upplevelse av trötthet. 

Nollhypotes 4: Det finns inget samband mellan symtomen på psykisk ohälsa och studenternas 

önskan att träffa sina klasskamrater. 
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7.  Metod 

Vi valde metod efter vad som bäst skulle kunna svara på våra frågeställningar. Eftersom 

målet var att undersöka gymnasiestudenter på nationell nivå lämpar sig en kvantitativ metod, 

detta då man lättare når fler respondenter med hjälp av enkäter jämfört med till exempel 

intervjuer. En annan fördel med enkäter är att man undviker intervjuareffekten (Bryman 

2018, s. 287) vilken innebär att intervjuaren kan påverka respondentens svar genom egna 

faktorer som till exempel etnicitet och kön. Vi använde tjänsten Qualtrics för att skapa 

enkäten och länken till den. Enkäten består endast av slutna frågor delvis för att det är lättare 

för respondenten att svara på slutna frågor (Bryman 2018, s. 286) men också för att öppna 

frågor tar mer tid att hantera i analysprocessen.   

7.2. Enkätkonstruktion 

Enkäten som användes i undersökningen konstruerades på Qualtrics vilket möjliggjorde att 

enkätundersökningen kunde göras på internet och den bestod av 20 frågor. Att 

enkätundersökningen gjordes på internet möjliggjorde att respondenterna kunde besvara 

frågorna när de ville och i en miljö som de känner sig trygga i. 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) skrevs i samband med detta och respondenterna möttes av 

informationsbrevet innan de påbörjade enkäten. Enkätens Informationsbrev hade information 

om vilka som står bakom enkäten men även information om studiens syfte och de 

forskningsetiska principerna. Vi strävade efter att ha en tydlig presentation vilket Bryman 

(2018, s. 292) tar upp som något viktigt vid en enkät. Vi utformade frågorna genom att 

använda oss av ett lätt språkbruk så att respondenterna kunde förstå vad frågorna handlade 

om vilket Bryman (2018, s. 326) tar upp som något som bör göras. Detta eftersom 

respondenterna kan ha olika uppfattningar om betydelsen av vissa ord. 

Första frågan bestod av en filterfråga som avslutade enkäten för alla som valde ”Jag har inte 

haft distansundervisning” på frågan ”Under hur många månader, under pandemin, har din 

skola haft distansundervisning?” (se bilaga 2). Detta eftersom vi bara var intresserade av de 

som har haft distansundervisning. 

Likertskala användes vid enkätundersökningen som består av ett påstående och 5 

svarsalternativ. Tanken är att respondenterna ska ta det alternativ som stämmer bäst överens 

med deras uppfattning (Bryman 2018, s. 204). 
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Enkäten hade också frågor som bestod av ordinalskalenivå, nominal och dikotoma 

svarsalternativ. Bryman (2018, s. 409) beskriver ordinalskalenivå som kategorier som kan 

rangordnas som till exempel hur många dagar i veckan något sker. Nominal omfattar 

kategorier som man inte kan rangordna, som till exempel frågan om ”Hur spenderade du 

största delen av din fritid innan distansundervisningen?” (se bilaga 2). Frågor som hade 

dikotoma svarsalternativ bestod av nej och ja. 

Vi strävade efter att konstruera frågorna så att negationer inte skulle komma med eftersom 

detta enligt Bryman (2018, s. 326) kan leda till att respondenten förbise frågorna. Vid 

användningen av en Likertskala blir det dock svårt att undvika en negation då den ofta består 

av ett påstående. 

Vid konstruktionen av enkäten använde vi neutrala svarsalternativ som till exempel ”Annat” 

och ”Vet ej” detta eftersom man enligt Bryman (2018, s. 328) kan riskera tvinga 

respondenten att välja ett svar som inte passar in i respondentens uppfattning ifall man väljer 

att utesluta ett neutralt alternativ. Att utesluta ett neutralt alternativ skulle också innebära ett 

större bortfall då respondenten har fått välja ett alternativ den inte tycker riktigt stämmer 

överens med sin uppfattning (ibid, s. 330). 

Under sista frågan skrev vi till en text om att det är den sista frågan och respondenten trycker 

sig vidare så avslutas enkäten och att svaret registreras. Detta gjordes eftersom ge 

respondenten möjligheten att gå tillbaka i enkäten och kolla igenom sina svar, om den vill 

ändra något eller om den helt enkelt inte vill lämna in sitt enkätsvar. 

7.3. Urval 

Vi valde gymnasiestudenter som går i årskurs två och tre eftersom de här årskullarna har haft 

en hel del distansundervisning under pandemin (Region Sörmland 2021, s. 1). Detta eftersom 

de som går i årskurs två fick börja med distansundervisning när de gick första året på 

gymnasiet. Gällande storleken på vårt urval var vår förhoppning att nå ut till så många som 

möjligt för att ha en chans att uppnå en viss generaliserbarhet till Sveriges gymnasiestudenter. 

Vi ville heller inte begränsa oss till en eller ett fåtal skolor eftersom distansundervisning varit 

ett faktum för hela landet, detta val handlar återigen om en förhoppning om att kunna uppnå 

en viss generaliserbarhet. Vi använde oss av ett sannolikhetsurval, mer specifikt ett obundet 

slumpmässigt urval (Bryman 2018, s. 231). Alla gymnasieskolor i Sverige hade därmed 

samma chans att bli mål för vår undersökning. Dock använde vi inte någon slumpvalstabell 
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eller randomiserings program. Se tillvägagångssätt för en mer detaljerad beskrivning av hur 

vi fick fram vårt urval. 

7.4. Etiska överväganden 

7.4.1. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som skall tolkas som fyra 

allmänna huvudkrav på forskning. Här kommer en beskrivning av de fyra kraven och en 

redogörelse för hur vi förhållit oss till dem. Informationsbrevet och enkäten finns som bilaga 

(bilaga 1 och 2) om man i detalj vill se hur vi presenterat undersökningen för respondenterna. 

Informationskravet är en av principerna som ställer krav på att forskaren informerat 

forskningsdeltagaren om undersökningens syfte, deltagarens uppgift, att deltagaren kan 

avsluta sin medverkan om så är önskvärt. Vi förhöll oss till detta krav genom att vara tydliga i 

informationsbrevet med vår undersöknings syfte, deltagarens roll och rättigheter (bilaga 1). 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv har rätt att bestämma om hen vill delta. 

Forskaren skall ha mottagit deltagarens samtycke innan undersökningen kan starta om 

undersökningen kräver att respondenten är aktiv på något vis, alltså genom att fylla i en enkät 

eller delta i en intervju. Vetenskapsrådet (2002, s. 9) säger följande: 

”Då uppgifter om stora grupper insamlas genom postenkät krävs ej samtycke i förhand. 

Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret enligt vad som anges i 

kommentarerna till regel 1, kan det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten 

returneras ifylld”. 

Detta citat beskriver väl hur vi förhållit oss till samtyckeskravet. Vår enkät nådde studenterna 

via e-post eller genom deras läroplattform. När de trycker på länken kommer ett 

informationsbrev som gör det tydligt att det är frivilligt och att de samtycker till medverkan 

genom att trycka sig vidare samt att enkäten registreras när de avslutar. När undersökningen 

var avslutad fanns det 23 påbörjade enkäter som vi tog bort eftersom deltagaren kanske 

ångrat sig och valt att inte slutföra undersökningen. Vi förklarar också hur vi förhåller oss till 

personuppgifter vilket för oss in på nästa princip. 

Konfidentialitetskravet ställer krav på forskaren att största möjliga konfidentialitet skall ges 

till de som medverkar i undersökningen, alltså att inga personuppgifter skall offentliggöras 

och att inga forskningspersoner skall kunna identifieras. Vi valde att göra enkäten helt 
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anonym för att försäkra att respondenterna förblir anonyma. Qualtrics registrerade alltså inga 

personuppgifter, platsdata eller liknande. Det enda vi vet är vilka rektorer som påstått sig dela 

ut länken till studenterna, men vi kan inte veta om det är någon från de skolorna som faktiskt 

svarat på enkäten. 

Det sista kravet gäller nyttjande och det kräver att forskaren inte använder det insamlade 

materialet eller personuppgifter i något annat ändamål än just forskningsändamål. Vad det 

gäller vår undersökning kommer det insamlade materialet endast användas till att svara på 

våra frågeställningar i detta arbete. 

Vetenskapsrådet menar att varje forskare innan sin undersökning skall göra en bedömning av 

risk och nytta. Det betyder att undersökningens nytta och värde bör vara högt medan 

undersökningens risker bör vara låga. Även Nygren (2012, s. 23–30) diskuterar risk och 

nytta, han menar att forskning utan nytta är oetisk eftersom det alltid finns en risk till skada. 

Forskning som inte har någon nytta slösar också tid för alla inblandade. I vår undersökning 

har vi kunnat identifiera risken att respondenterna påverkas negativt av att svara på våra 

frågor. Det skulle kunna vara att frågorna påminner respondenten om jobbiga förhållanden 

eller förstärker negativa känslor kopplade till distansundervisning, fritidssysselsättning eller 

hemförhållanden. Vad gäller nytta identifierar vi en förhöjd förståelse kring 

distansundervisningens effekter på gymnasiestudenter. Värt att tillägga är 

gymnasiestudenternas rätt att få sin röst och sina upplevelser hörda i ett ämne som i allra 

högsta grad påverkar deras liv. 

7.4.2. Etiska aspekter 

Här nedan presenterar vi några etiska aspekter som vi har diskuterat och stött på under 

studiens gång. Den första handlar om att vissa av studenterna var under 18 år, den andra 

handlar om auktoritet och den tredje handlar om att ta tillbaka enkätsvar. 

Enkäten riktades till studenter som går årskurs 2 och 3. Detta innebär att vissa av deltagarna 

var under 18 år gamla. Att enbart rikta sig till årskurs 3 skulle inte garantera att respondenten 

som besvarar enkäten är 18 år eller äldre. Detta eftersom en individ kan hoppa upp en klass 

någon gång under sin skolgång, d.v.s. individen går till exempel inte med jämnåriga studenter 

utan den är ett år yngre. Eftersom vi gjorde undersökningen på höstterminen så kan det också 

betyda att de som fyller år närmare årsskiftet inte har hunnit fylla år ännu och är därmed 
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under 18 år. Det skulle också bli problematiskt att kontrollera respondentens ålder med hjälp 

av en enkät som görs på internet, då vi inte vet hur den kontrollen skulle gå till. 

Vi övervägde om det var etiskt korrekt att inkludera deltagare under 18 år i enkäten. (SFS 

2003:460) 18 § tar upp deltagare som är under 18 år gamla: 

”Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för 

hans eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen 

på det sätt som anges i 16 och 17 §§. 

I andra fall när forskningspersonen inte har fyllt 18 år, skall vårdnadshavarna informeras 

om och samtycka till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 §§. Forskningspersonen 

själv skall dock så långt möjligt informeras om forskningen. Trots vårdnadshavarnas 

samtycke får forskningen inte utföras om en forskningsperson som är under 15 år inser vad 

den innebär för hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs. 

I fråga om en forskningsperson som är gift tillämpas vad som föreskrivs för den som har fyllt 

18 år.” 

§ 16 i (SFS 2003:460) tar upp att deltagaren ska informeras om syftet, vilka metoder som ska 

användas, vilka följder och risker som kan komma, forskningshuvudman, att deltagandet är 

frivilligt och att man kan avsluta när man vill. Detta antogs i kapitlet innan. 

§ 17 i (SFS 2003:460) tar upp att deltagaren måste ge samtycke för att få delta i forskningen. 

Som togs upp i kapitlet innan om att gymnasiestudenter har en rätt att få sina röster och 

upplevelser hörda så valde vi att fortsätta med vår plan att göra en enkätundersökning för de 

som går årskurs 2 och 3. Detta också eftersom mycket av den tidigare forskning har gjorts på 

universitet och högskolor. Men också att detta är ett ämne som har i högsta grad påverkat 

deras liv. 

Eftersom rektorerna skickade vidare vår enkät till sina studenter på skolorna så kan 

studenterna ha känt att de behöver svara på enkäten. Detta då rektorn har en auktoritet över 

studenterna kan de känna sig tvingade till att svara när de får en “uppmaning” till att svara. 

Studenterna fick också veta att det var två universitetsstudenter som ville göra en 

undersökning och när gymnasiestudenterna gick in på enkäten fanns det en banner längst upp 

på sidan med texten “Göteborgs Universitets” och loggan. Det kan också vara en viss 
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auktoritet då studenter på gymnasiet kan se upp till universitetsstudenter och att de vill därför 

bidra till studien. 

Då vissa av studenterna bor hos sina vårdnadshavare så är det också möjligt att studenterna 

kan bli påverkade av sin omgivning att svara på ett visst sätt, detta inkluderar även 

klasskamrater. Eftersom enkäten görs på internet och inte skickas som ett fysiskt brev så 

möjliggör detta att studenten kan delta i undersökningen och svara på enkätfrågorna på en 

plats den känner sig trygg på. Vårdnadshavare får heller inte reda på att studenten får en 

enkät. Det är för att alla inte har en trygg hemmiljö som tas upp under studiemiljö i 

Bakgrunds kapitlet. Vi vill att respondenterna ska kunna svara så ärligt de kan och samtidigt 

får sin röst hörd. 

När vi konstruerade enkäten på Qualtrics avaktiverade vi att platsdata, IP-adresser och 

kontaktinformation skulle sparas. Detta eftersom vi vill anonymisera den som svarar vi har 

tagit upp kapitlet etiska överväganden. En problematik med detta är att skulle någon av 

respondenterna höra av sig och be om att ta tillbaka sitt deltagande så skulle detta bli mycket 

svårt. Vi skulle inte kunna identifiera vem som har svarat vad då det inte finns något att 

koppla ihop svaren med. Ingen av respondenterna har hört av sig så det här problemet har vi 

inte stött på men det fanns en möjlighet att det skulle kunde hända. 

7.5. Tillvägagångssätt 

Vi letade rätt på en lista över Sveriges alla gymnasieenheter och konstaterade att det fanns 

1305 enheter, 835 kommunala och 470 enskilda. Varje gymnasieenhet har en egen rektor och 

en gymnasieskola kan bestå av en eller flera gymnasieenheter. Därefter valde vi 

slumpmässigt ut 20 kommunala och 20 privata enheter som skulle bli mål för vår 

undersökning. Totalt hörde vi av oss till 40 enheter i början. Vi skickade ett mail till rektorn 

för varje enhet och bad dem skicka ut en länk till alla hens studenter i årskurs 2 och 3. I 

mailet till rektorerna fanns enkätfrågorna bifogade tillsammans med informationsbrevet så att 

rektorerna hade all nödvändig information för att kunna överväga deltagandet. En rektor 

svarade ja direkt och vi började få in färdiga enkätsvar redan samma dag. Två rektorer 

svarade nej ganska snabbt och hänvisade till att studenterna redan svarat på ett flertal enkäter. 

Efter en vecka hade vi endast fått svar från 4 rektorer varav endast 1 ville delta. Vi bestämde 

oss då för att ringa till 5 gymnasieenheter i Göteborgsområdet, ingen svarade men en 

återkopplade, ville veta mer och svarade att hen kanske ville delta.  
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Vi ringde också 4 gymnasieenheter i norra Sverige varav 2 ville delta men önskade mer 

information per mail. Men de svarade sedan inte på mailet med enkäten. Vi hade inte sett 

någon ökning i antalet registrerade enkäter så vi beslutade att skicka ut mail till 20 ytterligare 

gymnasieenheter i olika delar av landet. Av de 20 var det två som svarade att de skickat ut 

länken till sina studenter, två som tackade nej, och resterande hörde inte av sig. Totalt hörde 

vi av oss till 69 rektorer, varav 56 inte återkopplade alls, 7 tackade nej, 5 tackade ja och en 

var positiv i telefon men återkopplade inte på mail. I slutändan var det bara tre rektorer som 

sa att de skickat ut länken till sina studenter och vi fick in 137 slutförda enkäter som ligger till 

grund för vårt resultat. 

7.6. Kvantitativ analys/analysmetod 

Vi använder oss av univariat och bivariat analys för att svara på våra hypoteser. Våra 

variabler är nominala och ordinala vilket gör att vi i den univariata analysen kommer använda 

frekvenstabeller och olika diagram för att analysera och förtydliga resultatet (Bryman 2018, s. 

409–417). Vad gäller den bivariata analysen kommer chi-två tester vara det som vi 

huvudsakligen använder oss av. Detta för att kunna visa på om resultatet visar statistisk 

signifikans eller ej. 

Statistisk signifikans är en risknivå som man sätter när man vill acceptera att en slutsats har 

ett samband mellan två variabler. Den högsta och vanligaste statistiska signifikansnivån som 

forskare använder sig av är ett p-värde på 0,05. Det innebär till exempel att fem fall av 

hundra inte visar ett samband. Visar p-värdet under 0,05 så kan man förkasta nollhypotesen. 

Vi har valt att gå efter vad som är vanligast bland forskare och vår högsta statistiska 

signifikanta nivå är ett p-värde på 0,05 (Bryman 2018, s. 424). 

7.6.1. Databehandling 

Vi har använt oss av Statistical Product and Service Solutions (SPSS) som är ett 

datorprogram för statistisk analys. Vi använde SPSS för att analysera och behandla data som 

vi samlade ihop från enkätundersökningen. 

Inför vår analys gjordes en dikotomisering i flera av våra frågor. Alla frågor som hade fler än 

2 svarsalternativ dikotomiserades till två svarsalternativ. Detta gjordes eftersom vi vill få 

fram statistisk signifikans mellan två utfall. Eftersom vi har frågor som har 5 svarsalternativ 
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och gör korstabeller med frågor som har 2 svarsalternativ valde vi bedöma dem likvärdigt så 

att ett chi-test skulle kunna tydas lättare.  

Här är en Likertskala med fem svarsalternativ som blir till två svarsalternativ. De som inte vet 

om hur deras psykiska hälsa har påverkats blir missing, d.v.s. de blir ett bortfall. De som har 

svarat ”Vet ej” och ”Jag vet inte” på de andra frågorna blir också bortfall. Det neutrala 

svarsalternativet tas alltså bort och kommer inte räknas in. 

Samtliga frågor som rör påståenden dikotomiserades på samma sätt. Detta då de har samma 

svarsalternativ som tabellen under. Ett exempel på hur dikotomiseringen gick till: 

Hur tycker du att din psykiska hälsa har 

påverkats av distansundervisning? 

 

Originaldata Efter dikotomisering 

1= Jag vet inte 0= Missing 

2= Jag håller inte alls med 1= Jag håller inte med 

3= Jag håller delvis med, 4= Jag håller med  

5= Jag håller verkligen med 

2= Jag håller med 

 

Ett annat exempel på en annan fråga hur dikotomiseringen gick till med en fråga med 6 

svarsalternativ: 

Upplever du att du kan prestera lika bra 

under distansundervisning som i skolan? 

 

Originaldata Efter dikotomisering 

1= Vet ej 0= Missing 

2= Mycket sämre, 3 = sämre 1= presterar sämre 

4= Helt okej, 5= Bättre  

6= Mycket bättre 

2= presterar lika bra eller bättre 

 

Frågan ”Hur spenderade du största delen av din fritid innan distansundervisningen?” 

dikotomiserades också. Där det utvalda svarsalternativet ställs mot de övriga 

svarsalternativen. 
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7.7.  Metoddiskussion 

Det finns ett flertal svagheter med vår metod och genomförandet. En svaghet är att vem som 

helst kan få tag i den anonyma länken och svara på enkäten, alltså även människor utanför 

vårt urval. Det står tydligt i informationsbrevet vilka enkäten är ämnad till men vi har ingen 

kontroll över vilka som svarar på enkäten. Detta hade inte varit ett problem om man använt 

sig av strukturerade intervjuer (Bryman 2018, s. 289). Vi ser dock risken för detta som 

ganska liten, i och med att länken till enkäterna skickas ut till respektive student.  

Bortfall är när man mister deltagare i något stadie under undersökningen, alltså om det finns 

någon del av urvalsgruppen som inte lämnar någon information eller väljer att avsluta i någon 

del av undersökningen. Bryman (2018, s. 240–243) skriver att bortfall är den del av 

urvalsgruppen som inte deltar i undersökningen. Man kan också få bortfall i form av att 

respondenter valt att inte svara på vissa enstaka frågor. Vi hörde av oss till 69 rektorer och 5 

av dem ville delta, varv 3 talade om att de hade skickat ut enkäten. Det är ett väldigt stort 

bortfall från vår initiala urvalsgrupp. Man kan fråga sig varför bortfallet blivit så stort. Det 

kan vara på grund av hur vi formulerat oss i mailet till rektorerna, det kan bero på att mail inte 

är framgångsrikt eller att ämnet inte verkade intressant. Det kan också ha att göra med 

rektorer med hög arbetsbelastning som endast svarar på mest prioriterade mail. Vi har också 

ett bortfall på 23 enkäter som är påbörjade men inte avslutade, det kan bero på att 

respondenten blivit avbruten, inte velat fortsätta eller missuppfattat enkätens uppbyggnad. 

Vad det gäller bortfall i specifika frågor är det av våra 137 registrerade enkäter endast en 

person som av misstag eller med vilja inte svarade på en av våra frågor. Bryman (2018, s. 

241) skriver dock att det är bättre att bara använda den information man fått in, bortse från 

bortfallet och nöja sig med de svar som bedöms vara användbara. 

Generaliserbarhet handlar om att kunna anta att det resultat man får från sitt urval även 

representerar en hel population (Bryman 2018, s. 216–217). I vårt fall skulle det innebära att 

våra 137 gymnasiestudenter skulle representera hela Sveriges gymnasiestudenter. För att göra 

ett urval representativt vill man ha en stor spridning av respondenter (Ibid). Om man till 

exempel bara har respondenter från en plats, av ett kön, från en skola osv har man en liten 

spridning. Vi kan anta att våra respondenter går på tre olika skolor vilket ger oss en låg 

spridning, vi kan inte anta att studenterna från dess tre skolor svarar samma som resterande 

studenter i landet. Det gör att vårt resultat inte går att generalisera till den större populationen. 

Hade alla 69 enheter eller åtminstone 60 enheter deltagit hade det gjort det lättare att anta 
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generaliserbarhet. Bryman (2018, s. 216) skriver att sannolikhetsurval är en bra metod för att 

nå ett representativt urval. Vår urvalsmetod var rätt men det stora bortfallet gör att våra 

slutgiltiga respondenter inte representerar populationen. 

Att bestämma en studies reliabilitet handlar om en bedömning av hur pålitlig informationen 

som produceras är (Bryman 2018, s. 208). Bryman (ibid) beskriver tre viktiga faktorer när 

man bestämmer reliabilitet, en är stabilitet, alltså att resultatet inte förändras om man gör två 

mätningar på samma grupp vid två olika tillfällen. Denna faktor blir svår för oss att checka av 

eftersom vi bara kommer göra en mätning. En annan faktor är intern reliabilitet vilket syftar 

till att de olika svaren i undersökningen inte motsäger sig själva. Alltså att en respondents 

svar inte är motsägelsefulla, för detta finns det olika korrelations test som split-half och 

Cronbachs alfa som man kan göra med hjälp av en dator. Den sista faktorn är 

interbedömarreliabilitet som går ut på att jämföra resultatet med andra forskares resultat. Har 

man samma urval och frågeställningar borde inte resultatet skilja sig åt (Bryman 2018, s. 

208–209). Om man jämför vår studies resultat med resultatet från studierna i tidigare 

forskning kan man se att det finns många likheter. Nu har vi inte samma urval som någon 

annan studie men våra frågeställningar liknar många av de andra studiernas frågeställningar. 

Under bivariat analys beskrivs hur våra fynd liknar andras fynd. Sammanslaget bestämmer 

dessa faktorer hur pålitligt resultatet är. 

Validitet handlar om hur träffsäker en studie är (Bryman 2018, s. 209). Studerar man det man 

påstår sig studera? Vår enkät är utformat på ett sätt så att studenternas svarar på hur de 

upplevde distansundervisning, hur de kommer ihåg tiden under distansundervisning, om de 

uppfattar förändring i psykisk hälsa och symptom på psykisk ohälsa. Detta reflekterar vår 

frågeställning som också riktar sig till upplevelser och uppfattningar. Detta argumenterar för 

god validitet. Hade vi däremot haft en frågeställning om hur distansundervisning påverkade 

studenterna i praktiken hade enkätens svar inte kunnat svara på frågeställningen eftersom 

studenterna bara kan redogöra för sina upplevelser, alltså får studien då ingen validitet. 
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8. Resultat och Analys 

Vi har valt att dela upp redovisningen av resultatet i två delar, univariat analys och bivariat 

analys. Under den univariata analysen presenteras data från separata variabler och under den 

bivariata analysen går vi igenom hur variablerna förhåller sig till varandra. Under bilaga 3 

finns alla tabeller som nämns i texten, dit kan man gå för att få en mer detaljerad bild av den 

data som presenteras. 

8.2. Univariat resultat 

Univariat analys innebär enligt Bryman (2018, s. 411) att man tittar på en variabel åt gången. 

Det kan till exempel vara en frekvenstabell som visar hur många studenter eller vilken 

procentandel som den aktuella variabeln har. Diagram är ett bra sätt att presentera univariata 

resultat data, då läsaren rent visuellt kan se och förstå resultatet (Bryman 2018, s. 411–412). 

Vi har valt att även använda tårtdiagram för att visualisera studiens fynd. 

En av våra första och mest syftesrelaterade frågor i formuläret rör studenternas psykiska hälsa 

relaterat till distansundervisning. Frågan lyder som följer: “Hur tycker du att din psykiska 

hälsa har påverkats av distansundervisningen?”. Studenternas svar är fördelade på 5 

svarsalternativ vilket vi presenterar i figur 1. 

 

137 studenter svarade på frågan, 

en svag majoritet på 72 studenter 

(ca 52%) uppger att deras 

psykiska hälsa försämrats och av 

dem var det 56 (41%) som endast 

upplever att den blivit sämre, 

medan 16 studenter (12%) tycker 

att deras hälsa blivit mycket 

sämre. 

Vad det gäller upplevd förbättring av psykisk hälsa är det 10 studenter (7%) som svarat att 

den blivit mycket bättre och 17 (12%) som tycker den blivit bättre, vilket betyder att 27 

studenter (19%) upplever en förbättring av sin psykiska hälsa under pandemin. 38 studenter 

(28%) upplever att deras psykiska hälsa inte påverkats nämnvärt av distansundervisningen. 

FIGUR 1 
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En del i frågeformuläret består av ja och nej frågor som rör studenternas fysiska studiemiljö 

när de studerar hemifrån, om de saknar kontakt med klasskamrater samt om de trivs med 

distansundervisningen. Vad gäller den fysiska studiemiljön mätte vi ett antal olika faktorer 

och majoriteten hade en god studiemiljö hemma. Av 137 studenter var det 114 (83%) som 

hade det tyst och lugnt omkring sig (se Figur 2). 

92 studenter (67%) upplevde inte problem med internetuppkoppling och 125 (91%) hade en 

plats att studera på (se tabell 1). 

FIGUR 2     FIGUR 3 

 

 

135 studenter svarade på frågan om de trivs med distansundervisning, svaren var jämnt 

fördelade och som går att avläsa av figur 3 så var det 69 studenter som trivdes med 

distansundervisning och 66 som inte trivdes. Dock var det 95 (69%) studenter av 137 som 

önskade att de kunde träffa sina klasskamrater mer. 

Vi ställde några frågor som handlar om olika faktorer som påverkar studenternas psykiska 

hälsa i förhållande till distansundervisning, för en detaljerad redovisning av studenternas svar 

se tabell 2 under bilagor. Som redovisas i figur 4 var det ca 30% av studenterna som inte 

tyckte att distansundervisning bidragit till ökad stress. Om man slår ihop svaren från de tre 

alternativen som visar på förhöjd stress, så är det 65% av alla som upplever någon form av 

ökad stress. 
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Ensamhet är för vår studie en viktig aspekt av distansundervisningen, även här är det en 

majoritet av studenterna, 94 (68%), som känner någon nivå av ökad ensamhet. 42 studenter 

(31%) håller inte alls med om att de känner sig mer ensamma under distansundervisning. 

FIGUR 5 

 

En av våra frågor handlade om vad studenterna tycker om distansundervisning i förhållande 

till vanlig undervisning (se figur 6). Upplevelsen var övervägande negativ, nästan hälften av 

studenterna tyckte att distansundervisning var sämre eller mycket sämre än vanlig 

undervisning (65st, 47%). 28% hade en neutral inställning och tyckte att distansundervisning 

var helt okej i jämförelse med normal undervisning. 30 studenter var positiva, varav 18 

studenter (13%) tyckte det var bättre och 12 (9%) tyckte det var mycket bättre än vanlig 

undervisning.  

FIGUR 4 
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Vi frågade studenterna om de kände att de kunde prestera lika bra under 

distansundervisningen (se figur 7). Även här var en majoritet negativ, 47 (34%) respektive 27 

(20%) tyckte att de presterade sämre respektive mycket sämre på distans. Medan 22 studenter 

(16%) upplevde att de presterade bättre, varav endast 5% upplevde att de presterade mycket 

bättre. 

Nedan syns figur 8 som visar hur studenterna spenderade sin fritid innan och under 

distansundervisningen. Det går även att se hur förändringen gått till, alltså hur många som 

flyttat från och till respektive kategori. Tabell nr 3 under bilagor visar lättöverskådligt hur 

många som valde varje kategori i båda frågorna. Något som sticker ut i detta diagram är den 

högsta stapeln som visar att 17 studenter gått från att umgås med vänner till att använda 

sociala medier. Det går också att se att fritiden för majoriteten av de som spelade datorspel 

eller konsol inte förändrades i och med distansundervisningen. 

FIGUR 6       FIGUR 7 

FIGUR 8 
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8.3. Bivariat analys 

Bryman (2018, s. 416) skriver att bivariat analys innebär att två variabler i taget analyseras 

med ett syfte att se om det finns någon relation mellan dem. Det innebär att man försöker 

hitta tecken på att det finns en koppling mellan de olika variablerna. En viktig sak att komma 

ihåg är att samband inte är det lika med orsak och verkan. Nedan kommer vi också ta upp 

korrelationstabeller. Den analyserar två variabler på samma gång och studerar om det finns 

något sambandsmönster mellan två variabler. 

8.3.1. Psykisk hälsa 

Det som bland annat kännetecknar psykisk ohälsa är att personen sover dåligt, känner sig 

trött, stressad och ensam (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

Här kommer vi visa några fall det fanns ett samband mellan ett symtom och upplevelsen av 

den psykiska hälsan. 

 

Tabellen ovan visar att ingen (0%) har uppgett att de sover sämre och att det mår bättre eller 

mycket bättre. 27 studenter (28,4%) uppger att de mår bättre eller mycket bättre och att de 

inte sover sämre. 40 studenter (42,1%) mår sämre eller mycket sämre av 

distansundervisningen samtidigt som de uppger att de inte sover sämre. 28 studenter (29,4%) 

sover sämre och mår sämre eller mycket sämre. 

Chi-testet ger ett värde som är mindre än 0,001 vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant (tabell 4). Testet är mindre än 0,1% osäkert. Vi ser att studenter som mår sämre 

eller mycket sämre inte sover sämre i samma utsträckning som andra studenter. 
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2 studenter (2,1%) uppger i tabellen ovan att de mår bättre eller mycket bättre och att de 

känner sig trötta. 24 studenter (25,2%) som mår bättre eller mycket bättre känner sig inte att 

distansundervisning gör dem mer trötta. 23 (24,2%) mår sämre eller mycket sämre känner 

heller inte att distansundervisningen gör dem mer trötta. En knapp majoritet känner att 

distansundervisningen gör dem mer trötta och att de mår sämre eller mycket sämre. 

Chi-testet ger ett p-värde som är mindre än 0,001% vilket innebär att resultatet är 0,1% 

osäkert och att det är statistiskt signifikant (tabell 5). Vi ser det som att studenter som mår 

sämre eller mycket sämre också känner sig mer trötta i en större utsträckning än andra 

studenter. 

 

I tabellen ovan ser vi att endast en student har svarat att den mår bättre eller mycket bättre 

och att den känner sig mer stressad. 25 studenter (26%) mår bättre eller mycket bättre och 

uppger att de inte känner sig mer stressade av distansundervisning. 23 studenter (23,9%) mår 

sämre eller mycket sämre och håller inte med om att de sover sämre. 47 studenter (48,9%) 

uppger att de känner sig mer stressade och att de mår sämre eller mycket sämre. 

Chi-testet ger ett p-värde som är mindre än 0,001 vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant och att det är mindre än 0,1% osäkert (tabell 6). Vi ser det som att studenter som 
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mår sämre eller mycket sämre också känner att distansundervisningen har gett dem mer stress 

i en större utsträckning än andra studenter.  

 

1 student (1%) i tabellen ovan svarade att den mår bättre eller mycket bättre och att den 

känner sig mer ensam. 26 studenter (26,2%) mår bättre eller mycket bättre och känner sig inte 

ensamma. 22 studenter (22,2%) uppger att de mår sämre eller mycket sämre och att de inte 

känner att sig ensamma. En majoritet på 50 studenter (50,5%) upplever att deras psykiska 

hälsa har blivit sämre eller mycket sämre och att de känner sig ensamma. 

Chi-testet ger ett p-värde mindre än 0,001 vilket innebär att resultatet är statistiskt signifikant 

och att resultatet är mindre än 0,1% osäkert (tabell 7). Vi ser att studenter som mår sämre 

eller mycket sämre också upplever att de känner sig mer ensam i en större utsträckning än de 

andra studenterna. 

8.3.2. Psykisk hälsa - Diskussion 

Folkhälsomyndigheten (2020) skriver att psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp för olika typer 

av besvär. Ett av besvären är sömnsvårigheter. I vårt test så framkommer det att mer än en 

tredjedel av de som svarade på enkäten som inte sover sämre. Men ingen av de som mår 

bättre eller mycket bättre har sömnsvårigheter, vilket tydligt visar kopplingen mellan det 

psykiska måendet och sömnmönster. 

Av de som upplever ett försämrat psykiskt mående ser det dock annorlunda ut, där är det 28 

av 40 som sover sämre. Här är det alltså 28 studenter som uppger att de mår sämre eller 

mycket sämre och att de sover sämre, vilket ett symptom på psykisk ohälsa. Majoriteten av 

studenterna upplever mer stress, känner sig mer trötta och ensamma. Att vara social isolerad 

och ha en avsaknad av KASAM kan vara en orsak till att studenternas upplevda psykiska 

hälsa också är sämre. Liknande resultat presenteras både i en studie från Rumänien (Butnaru 

m.fl. 2021) och i en från Italien (Giusti m.fl. 2021).   
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Att studenter känner sig mer stressade under distansundervisning tas även upp i tidigare 

studier, som till exempel en kvantitativ studie från Kina (Yu m.fl. 2021) där 30% av de 

tillfrågade studenterna kände ökad stress. Stenberg och Isenberg (2013, s. 285) tar upp att 

människors välmående och välbefinnande ökar när de upplever goda interaktioner med andra 

människor. En avsaknad av att kunna skapa en meningsfull relation, känna tillhörighet och 

kunna ge varandra bekräftelse är av avgörande betydelse för den psykiska hälsan. Eftersom 

studenterna har betydligt svårare att tillgodo detta resulterar det i ett sämre mående. 

8.4. Hypotes 1 

Vår första hypotes är att studiemiljön hemma har en påverkan på hur studenter upplever att 

deras psykiska hälsa och prestation i skolan påverkas av distansundervisning samt om de trivs 

med distansundervisning. Vi tror alltså att det finns ett samband mellan studiemiljö hemma 

och upplevd psykisk hälsa, upplevd prestation samt upplevelsen av distansundervisning. Här 

kommer vi undersöka just detta. Studiemiljön innefattar om man tycker det är tyst och lugnt 

omkring sig, om man har någonstans att sitta och studera samt om man har problem med sin 

internetuppkoppling.  

Tyst och lugnt i förhållande till trivsel  

Först gör vi en korstabell på “Det är tyst och lugnt omkring mig när jag studerar hemifrån” 

och på “Jag trivs med att ha distansundervisning” 

 

Här kan vi se att 64 studenter (47,4%) uppger att de har en god studiemiljö samt att de trivs 

med distansundervisning. 48 studenter (35,5%) uppger att de har en god studiemiljö men att 

de inte trivs med att ha distansundervisning. 18 studenter (13,3%) uppger att de varken trivs 

med distansundervisning eller att deras studiemiljö är god. 

Ett chi-test av korstabellen ger ett p-värde på 0,002. Det är alltså 0,2% sannolikt att det är 

slumpen som har orsakat skillnaden som vi ser (tabell 8). Vi kan vara 99,8% säkra på att det 

finns ett samband mellan de två variablerna. Alltså kan vi med stor säkerhet säga att 
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studiemiljö, mer exakt om man har tyst och lugnt omkring sig, har en påverkan på huruvida 

studenter trivs med distansundervisning eller inte. 

Tyst och lugnt i förhållande till psykisk hälsa 

Här är en annan korstabell som handlar om studiemiljön. Här korsas “Det är tyst och lugnt 

omkring mig när jag studerar hemifrån” med “Hur tycker du att din psykiska hälsa påverkats 

av distansundervisning?”. Alternativen “det har blivit sämre” och “det har blivit mycket 

sämre” har slagits ihop till sämre eller mycket sämre. “Det har blivit bättre” och “Det har 

blivit mycket bättre” har slagits ihop till bättre eller mycket bättre. Alternativet “Den har inte 

påverkats” bortser vi från i denna korsning. 

 

Här kan vi se att 27 studenter (27,2%) har svarat Ja på båda frågorna. 54 studenter (54,5%) 

har svarat Ja på att “Det är tyst och lugnt runt omkring mig när jag studerar hemifrån”. 18 

studenter (18,1%) har svarat att deras psykiska hälsa är sämre eller mycket sämre på frågan 

“Hur tycker du att din psykiska hälsa påverkats av distansundervisning?” och nej på frågan 

“Det är tyst och lugnt runt omkring mig när jag studerar hemifrån”. Ingen har svarat att bättre 

eller mycket bättre och nej. 

Ett chi-test av korstabellen ger ett p-värde på 0,004. Det är alltså 0,4% sannolikt att det är 

slumpen som har orsakat skillnaden som vi ser (tabell 9). Vi kan vara 99,6% säkra på att det 

finns ett samband mellan de två variablerna, alltså har studiemiljön betydelse för hur man 

upplever sin psykiska hälsa under distansundervisning. Vi tolkar det som att studenter med en 

lugn studiemiljö i större utsträckning upplever att deras psykiska hälsa påverkas positivt av 

distansundervisning. Tvärtom så upplever studenter utan en lugn studiemiljö i större 

utsträckning att deras psykiska hälsa påverkas negativt av distansundervisningen. Det finns 

alltså ett samband mellan att ha en lugn studiemiljö och att uppleva förbättrad psykisk hälsa i 

och med distansundervisning. 
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Tyst och lugnt i förhållandet till prestation 

För att se hur studiemiljö kan påverka studenternas upplevda prestation gör vi ett chi-två test 

där svaren på frågan “Det är tyst och lugnt runt omkring mig när jag studerar hemifrån” 

korsas med svaren på frågan “Upplever du att du kan prestera lika bra under 

distansundervisning som i skolan?”. I den sistnämnda frågan har vi slagit ihop de 6 

svarsalternativen till 3 kategorier, en kategori består av dem som svarat vet ej och de bortser 

vi från i denna korsning, de blir alltså bortfall. De andra två kategorierna är de som tycker de 

presterar sämre under distansundervisning och de som tycker de presterar lika bra eller bättre 

under distansundervisning. För att se hur svaren är fördelade över alla 6 svarsalternativ se 

(tabell 33) under bilagor. 

I tabellen ovan är det 54 studenter (40,2%) som tycker att de presterar lika bra eller bättre 

samtidigt som de tycker det är tyst och lugnt omkring. 6 studenter (4,4%) tycker att de 

presterar lika bra eller bättre samtidigt de tycker att de inte har det tyst och lugnt omkring sig. 

17 studenter (12,6%) tycker att de presterar sämre och att de inte har det tyst och lugnt 

omkring sig. 57 studenter (42,5%) tycker att de presterar sämre och att det är tyst och lugnt 

omkring sig. 

Resultatet av chi-två testet ger p-värdet 0,048 (tabell 10).  Det är alltså 4,8% sannolikt att det 

är slumpen som har orsakat sambandet som vi ser.  
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Internet i förhållande till psykisk hälsa 

Här är en korstabell som handlar om studiemiljö och den upplevda psykiska hälsan. 

 

2 studenter (2%) uppger att deras psykiska hälsa är bättre eller mycket bättre samt att de har 

problem med internetuppkoppling. 25 studenter (25,2%) uppger att deras psykiska hälsa är 

bättre eller mycket bättre och att de inte upplever någon problematik med 

internetuppkopplingen. 41 studenter (41,4%) upplever att deras psykiska hälsa har blivit 

sämre eller mycket sämre och att de inte upplever någon problematik. 31 (31,3%) uppger att 

deras hälsa har blivit sämre eller mycket sämre samt att de upplever problematik med deras 

internetuppkoppling. 

Chi-testet ger ett p-värde på mindre än 0,001 vilket innebär 0,1% (tabell 11). Vi kan vara 

99,9% säker på att det finns ett samband med variablerna. Frågan “Jag har problem med 

internetuppkoppling när jag studerar hemifrån” påverkar upplevelsen av den psykiska hälsan. 

Det finns ett samband mellan uppleva bättre eller mycket bättre psykisk hälsa och en bra 

studiemiljö, i det här fallet att internet fungerar problemfritt. Det kan även tolkas tvärtom, där 

man kan se ett samband att den psykiska hälsan påverkas negativt genom att 

internetuppkopplingen krånglar. 
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Internet i förhållande till prestation 

 

Här är en korstabell med studiemiljö och prestation. 16 studenter (11,9%) som upplever att de 

har problem med internetuppkoppling och anger att de presterar lika bra eller bättre i skolan 

under distansundervisning.  44 studenter (32,8%) upplever inget problem med internet och att 

de presterar lika bra eller bättre. 47 studenter (35%) uppger att de inte har problem med 

internet och att de presterar sämre. 27 studenter (20%) uppger att de presterar sämre och att 

de har problem med sin internetuppkoppling.  

Chi-testet visar att p-värdet är 0,226 (tabell 12). Det innebär att det är 22,6% sannolikt att det 

är slumpen som har orsakat sambandet. Detta betyder att testet är 22,6% osäkert. Eftersom p-

värdet är högre än 0,05 så får vi förkasta möjligheten att studiemiljön, i det här fallet 

internetuppkoppling påverkar prestationen i skolan. 

Plats att sitta på i förhållande till psykisk hälsa 

 

I korstabellen ovan kan vi se att 27 studenter (27,2%) uppger att de har någonstans att studera 

och att deras psykiska hälsa har blivit bättre eller mycket bättre. 61 studenter (61,6%) tycker 

att deras psykiska hälsa har blivit sämre eller mycket sämre och att de har någonstans att 

studera. 11 studenter (11,1%) uppger att de inte har en plats att studera på och att deras hälsa 

har påverkats negativt. Ingen har uppgett att deras hälsa har blivit bättre samt att en 

studieplats saknas. 
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Chi-testet visar ett p-värde på 0,031 vilket innebär att det är 3,1% att testet är osäkert (tabell 

13). Här finns alltså ett samband mellan de två variablerna.  

Plats att sitta på i förhållande till trivsel 

 

Ovan ser vi en korstabell med studiemiljö och trivsel. 67 studenter (49,6%) uppge att de trivs 

med distansundervisning och att de har någonstans att sitta. 56 studenter (41,4%) anger att de 

har någonstans att sitta men att de inte trivs med distansundervisning. 10 studenter (7%) 

uppger att de varken har en studieplats eller trivs med distansundervisning. 2 uppger (1,4%) 

att de trivs fast de inte har någonstans att sitta med studierna hemma. 

Chi-testet visar ett p-värde på 0,012 (tabell 14). Här finns alltså ett samband mellan 

variablerna och att testet är 1,2% osäkert. 

8.4.1. Hypotes 1 - Diskussion 

Analysen kring vår första hypotes börjar med att mäta statistisk signifikans mellan den 

oberoende variabeln om man har det tyst och lugnt runt sig när man studerar hemifrån och de 

beroende variablerna; (1) upplevelsen av distansundervisning samt (2) psykisk hälsa och (3) 

prestation i relation till distansundervisning. Resultatet blev att alla tre visade på statistisk 

signifikanta samband med p-värden på 0,002, 0,004 respektive 0,048. 

Att ha en tyst och lugn omgivning under studier handlar i grund och botten om att inte bli 

störd eller distraherad från arbetet. I en tidigare studie (Giusti m.fl. 2021) uppgav majoriteten 

av studenterna att de hade stora svårigheter med koncentration hemma vid 

distansundervisning. Detta är en rimlig förklaring även till vårt resultat. Om man har det 

stökigt runt omkring sig blir det svårt att koncentrera sig och därmed även svårare att 

prestera. Det kan i sin tur leda till oro, ångest och ett sänkt välbefinnande. De som upplever 

dessa symptom kanske inte heller trivs lika väl med distansundervisningen. 

En annan studie (Butnaru m.fl. 2021) presenteraren möjlig förklaring till fenomenet; det kan 

förhålla sig så att studenterna tycker att distansundervisningen har en negativ påverkan på 
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deras personliga utveckling, vilket i sin tur ger dem ångest och ett försämrat välbefinnande. 

Samma gäller för övriga variabler som påverkar studiemiljön negativt och därmed försvårar 

möjligheten till att studera. De andra variablerna; om man har problem med 

internetuppkoppling eller om man har någonstans att sitta, påverkar båda hur man upplever 

förändring i sin psykiska hälsa på grund av distansundervisningen och förändringen är 

negativ. Dålig internetuppkoppling är ett stressmoment vid live undervisning efter som det är 

möjligt att man missar moment och att ha någonstans att sitta kan vara viktigt för 

koncentrationen. 

Någonting som är värt att komma ihåg är att flera studenter gillar distansundervisning och 

upplever att de kan prestera bättre, upplever förbättrad psykisk hälsa o.s.v. Post- och 

telestyrelsen (2021) menar att vissa studenter med resursstarka och lugna hemmamiljöer 

gynnas eftersom studiemiljön kanske är bättre hemma än vad den är i skolan. Å andra sidan 

verkar en del studenter missgynnas av distansundervisningen på grund av resurssvaga eller 

oroliga hemmamiljöer. I skolan har alla samma studiemiljö, men hemma kan det vara väldigt 

olika, vilket kan förklara varför studenternas upplevelser skiljer sig så mycket. I enlighet med 

samma resonemang, verkar det som att distansundervisningen förstärker ojämlikhet när det 

gäller studieresultat kopplat till hemmiljö och i förlängningen socioekonomi. 

8.5. Hypotes 2 

Vår andra hypotes är att studenternas upplevda psykiska hälsa och prestation i skolan 

påverkas av distansundervisning. 

För att kunna bekräfta eller förkasta denna hypotes kommer vi använda oss av univariat 

analys eftersom hypotesen rör två separata frågor som är formulerade efter hypotesen. Som 

tidigare nämnt under kapitlet univariat analys så tyckte 99 av 137 studenter (72,3%) att deras 

psykiska hälsa påverkats av distansundervisningen, denna andel är en stor majoritet. Vad det 

gäller studenternas upplevda prestation är andelen liknande med 96 (70%) studenter av 137 

som upplever att deras prestation i skolan förändrats i och med distansundervisning. Alltså 

stämmer hypotesen in på de flesta studenterna men inte på alla. I båda frågorna är det en svag 

majoritet som tycker att förändringen är negativ (52 respektive 54%), men också ungefär en 

femtedel (20 respektive 16%) som tycker att förändringen är positiv. Vår hypotes kan 

bekräftas eftersom studenter upplever att deras psykiska hälsa och prestation påverkas av 

distansundervisning. 
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8.5.1. Hypotes 2 - Diskussion 

En majoritet av studenterna i vår undersökning upplever försämrad psykisk hälsa. Detta 

liknar resultat från flera av de studierna ((Yu m.fl. 2021), (Alibudbud, 2021), (Butnaru m.fl. 

2021), (Aristovnik m.fl. 2020) & (Hamza & Ewing 2020)) som behandlats under tidigare 

forskning. Studierna visar att psykisk ohälsa förstärks eller till och med skapas av 

distansundervisning, på så sätt att de frambringar symptom på psykisk ohälsa i form av stress, 

ångest, försämrat välbefinnande och nedstämdhet. 

En möjlig förklaring till symptomen hos våra och andra studiers respondenter kan vara att det 

handlar om en minskad mängd mänsklig interaktion och känslomässigt samspel. Stenberg 

och Isenberg (2013, s. 285) menar att goda interaktioner med människor i sin vardag ökar 

människors välbefinnande och välmående vilket är en viktig del av psykisk hälsa. 

Interaktioner är också en viktig del av KASAM (Antonovsky 2005, s. 39, 42) alltså kan man 

se det som att distansundervisning i en viss mån sänker studenters exponering för sociala 

interaktioner och därmed också deras KASAM. Att distansundervisning kan sänka 

interaktioner kan stärkas med studien från Italien (Giusti m.fl. 2021) som menar att 81,5% av 

deras studenter med en negativ syn på distansundervisning anser att avsaknaden av 

interaktion med klasskamrater var det största problemet med distansundervisning. Även vår 

studie visar att 95 studenter (69,34%) önskar att de fick träffa sina klasskamrater under 

distansundervisning. Minskade goda sociala interaktioner och lågt KASAM kan orsaka 

minskat välbefinnande och ett nedsatt välmående. 

Distansundervisning var nytt för Sveriges gymnasieungdomar och kan liknas med 

Antonovskys (2005, s. 56–57) begrepp stressor, eftersom distansundervisning kräver 

anpassning och på något sätt behöver hanteras. Stressoren distansundervisning hanteras olika 

av olika studenter. Beroende på hur den hanteras kan det ge en negativ eller positiv 

upplevelse av distansundervisning. 

Antonovsky (2005, s. 183–187) menar att personer med låg KASAM hanterar stressorer 

sämre vilket lättare kan medföra symptom som ångest och stress. Många studenter i vår 

studie har en negativ syn på distansundervisning, uttrycker en försämrad psykisk hälsa och 

har potentiellt en lägre KASAM på grund av avsaknaden av social interaktion. Detta är en 

möjlig förklaring till varför studenter upplever att deras psykiska hälsa försämrats av 

distansundervisningen. 
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Vissa studenter i vår studie och även i tidigare studier (Butnaru m.fl. 2021), (Aristovnik m.fl. 

2020) & (Giusti m.fl. 2021) upplevdes positiv effekt av distansundervisning i förhållande till 

sin psykiska hälsa och prestation. Till exempel nämner (Butnaru m.fl. 2021) i sin studie att 

vissa studenter uppfattar distansundervisning som effektivt vilket gör att de också känner mer 

välbefinnande än de som ser distansundervisning som mer problematisk. Detta går att likna 

vid ett positivt sätt att hantera en stressor. Med hög KASAM hanteras stressoren 

distansundervisning med en salutogen inställning och välbefinnande och prestation ökar 

(Green & Hult 2006, s. 12). 

Detta passar med vårt resultat som visar att vissa studenter upplever en ökad psykisk hälsa 

(välbefinnande) och ökad prestation av distansundervisning. En god inställning och hög 

KASAM resulterar i en positiv upplevelse av distansundervisning. Tvärtom känner många 

studenter att psykisk hälsa och prestation sjunkit på grund av distansundervisningen, detta 

kan vara ett tecken på låg KASAM och ett mer negativt förhållningssätt till stressoren 

distansundervisning. 

Distansundervisning kan alltså bidra till lägre KASAM och därmed öka upplevd psykisk 

ohälsa. Som en ond spiral innebär låg KASAM, som en konsekvens av distansundervisningen 

eller livssituationen i övrigt, att man hanterar stressoren distansundervisning sämre vilket 

skapar ytterligare försämrat välbefinnande och psykiska symtom på ohälsa. Vissa studenter 

har en positiv upplevelse av distansundervisning vilket kan bero på en god livssituation i 

övrigt som skapar hög KASAM. Då hanteras stressoren distansundervisning bättre och bidrar 

till ökat välbefinnande och upplevelsen av förbättrad psykisk hälsa och prestation. 

8.6. Hypotes 3 

Här testar vi vår hypotes för att se om det finns ett samband mellan olika typer av 

fritidssysselsättning och studenters upplevelse av distansundervisningen. Vi har 

dikotomiserat fritidssysselsättning i två kategorier när vi gör korstabeller. Detta är för att 

kunna göra mer pålitliga chi-tester. Vi har valt att pröva sysselsättningar för sig för att se om 

de skiljer sig från de andra sysselsättningarna. Vi har valt att inte analysera alla olika typer av 

sysselsättningar på grund av att kapitlet skulle bli väldigt långt. Vi har valt ut dem 

sysselsättningarna som vi tyckte visade ett intressant resultat och som kan bidra till en 

givande diskussion. 
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I den första korstabeller så är umgicks med vänner en kategori och resterande svarsalternativ 

blir kategorin övriga. 

 

Av dem 54 (40%) studenter som spenderade största delen av sin fritid med vänner innan 

distansundervisningen är det en majoritet (35 studenter, 64,8%) som inte trivs med 

distansundervisningen. Hos övriga studenter som spenderar största delen av sin fritid med 

fritidssysselsättningar är det en majoritet (50 studenter, 61,7%) som trivs med 

distansundervisning. Detta är en tydlig skillnad vilket bevisas av chi-två testet. 

Chi-testet ger ett p-värde på 0,003 vilket innebär att resultatet är 0,3% osäkert (tabell 15). Det 

är alltså 0,3% sannolikt att slumpen har orsakat skillnaden som syns. Vi ser att studenter som 

brukade umgås med vänner mycket inte trivs med distansundervisning i samma utsträckning 

som andra studenter. 

I den andra tabellen så är svarsalternativet “Jag var mest för mig själv” en kategori och 

resterande svarsalternativ blir övriga.  

 

Tabellen ovan visar att det inte finns någon större skillnad på svaren. Studenter med övriga 

sysselsättningar har en exakt jämn fördelning med 59 (43,7%) som trivs med 

distansundervisningen och 59 (43,7%) som inte gör det. Av de studenter som var mest för sig 
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själva innan distansundervisningen är det något fler som trivs men skillnaden är så pass liten 

att det inte går att utesluta slumpen vilket visas av chi-två testet. 

Testet gav ett p-värde på 0,496 vilket visar att det är 49,6% chans att slumpen orsakat 

sambandet (tabell 16). Detta tolkar vi som att studenter som mest var för sig själva inte skiljer 

sig från övriga studenter i frågan om man trivs med distansundervisningen. 

I den tredje tabellen är det svarsalternativet “Sociala medier (tik tok, instagram m.m)” som 

blir en kategori och resterande blir övriga. 

 

Det visar sig att alla 8 (5,9%) studenter som tillbringade största delen av sin fritid på sociala 

medier också trivs med distansundervisning. Bland övriga studenter är fördelningen väldigt 

jämn och 61 (45,1%) av de studenterna trivs med distansundervisningen. Här kan vi se att det 

finns ett samband. 

Chi-två testet ger ett p-värde på 0,004 vilket ger oss en 0,4% risk att slumpen orsakat 

sambandet (tabell 17), därmed visar testet att det finns en statistisk signifikans. Studenter som 

spenderade största delen av sin fritid innan distansundervisningen på sociala medier trivs i 

mycket större utsträckning med distansundervisning i jämförelse med övriga studenter. 

Fritidsaktiviteterna sportaktivitet (tabell 24) och att spela dator/konsol (tabell 25) fick båda 

höga p-värden i jämförelse med övriga sysselsättningar med p-värdena 0,413 (tabell 26) 

respektive 0,685 (tabell 27). Vi tolkar det som att båda dessa fritidssysselsättningar inte 

skiljer sig från övriga sysselsättningar i frågan om trivsel. 

En annan intressant variabel under denna hypotes är hur studenter med olika 

fritidssysselsättningar upplever distansundervisningens påverkan på deras psykisk hälsa. 

Varken studenter som är mest för sig själva (Tabell 18) eller studenter som ägnar största 
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delen av sin fritid på sociala medier (Tabell 19) visar på statistisk signifikans när de ställs i 

förhållande till upplevd förändring av psykisk hälsa. P-värdena blir 0,473 (tabell 20) 

respektive 0,132 (tabell 21). Alltså har fritidssysselsättningarna att vara för sig själv och 

sociala medier ingen mätbar påverkan på hur studenterna upplever att deras psykiska hälsa 

påverkas av distansundervisning. Men när vi ställer studenterna som umgås med vänner i 

förhållande till övriga kategorier i frågan om upplevd psykisk hälsa (tabell 22) på grund av 

distansundervisning får vi fram ett p-värde på 0,007 (tabell 23). Det visar sig att 35 (87,5%) 

studenter av de 40 som umgicks med vänner upplever försämrad psykisk hälsa. Av de övriga 

studenterna är det (62,7%) som upplever försämrad psykisk hälsa. Alltså upplever studenter 

som oftast umgås med vänner på sin fritid försämrad psykisk hälsa i större utsträckning än 

andra studenter gör. 

8.6.1. Hypotes 3 - Diskussion  

De studenter som för det mesta umgås med vänner på fritiden upplever i större utsträckning 

försämrad psykisk hälsa av distansundervisning och trivs inte lika bra med 

distansundervisning som övriga studenter gör. Studenter som spenderar större delen av sin 

fritid för sig själva skiljer sig inte från övriga studenter vad gäller upplevd påverkan på 

psykisk hälsa eller hur de trivs med distansundervisning. Vad det gäller studenter som för de 

mesta spenderade sin fritid på sociala medier trivs de bättre än övriga men de skiljer sig inte 

från övriga i frågan om deras upplevelser av förändrad psykisk hälsa.  

Studenter som spenderar sin fritid mest för sig själva och mest på sociala medier kan 

spendera mer tid på den typen av sysselsättning i samband med distansundervisning, tex 

under raster och efter skoltid. Studenter som umgås med vänner kan inte göra det lika mycket 

under distansundervisning eftersom de inte har sina vänner närvarande vid raster och annan 

fri tid under skoltid. Man förlorar också den naturliga möjligheten att i slutet av skoldagen 

fråga vänner om de vill umgås under eftermiddag/kväll. Möjligheten att träffas efter skoltid 

påverkas antagligen också av andra restriktioner som säger att man inte skall träffa andra 

personer än de som man bor i samma hushåll med.  

97 procent av 16–29 åringar tycker att det är viktigt att man har det roligt under sin fritid 

(Ungdomsstyrelsen 2007, s. 9). Antagligen spenderar många studenter sin fritid på ett sätt 

som är roligt. Om man då tvingas byta sysselsättning på grund av distansundervisning eller 

restriktioner kanske man inte längre gör något man tycker om lika mycket. I diagrammet om 

fritidssysselsättning under univariat analys (figur 8) kan man se att 81% (44 av 54) av de 
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studenter som umgicks med vänner största delen av sin fritid bytt till andra 

fritidssysselsättningar under distansundervisningen medan bara 35% (6 av 17) av de som var 

för sig själva och 12% (1 av 8) av de som spenderade sin fritid på sociala medier bytt 

fritidssysselsättning. Detta kan genom resonemanget tolkas som att fler av dem som umgicks 

med vänner tvingats byta sysselsättning och därmed kanske inte tycker de har roligt på sin 

fritid. Det kan vara en anledning till att deras upplevelse av distansundervisningen är mer 

negativ än studenter med övriga fritidssysselsättningar. 

En möjlig förklaring till varför studenter som främst spenderar sin fritid med vänner påverkas 

mer negativt av distansundervisningen grundar sig i teorin om KASAM (Antonovsky, 2005). 

Det kan vara så att dessa studenter får KASAM ifrån sina umgängen med vänner (under och 

efter skoltid) och nu blir utan den källan till sammanhang. Detta skulle potentiellt sänka dessa 

studenters välbefinnande och därmed deras psykiska hälsa. Studenter som är mycket på 

sociala medier kanske har sociala medier som källa till sammanhang och trivs därför bättre 

med distansundervisning eftersom de då får mer tid till sociala medier. Man kan också länka 

fenomenet till teorin om erkännande (Axel Honneths, 2003), bekräftelse från andra ses här 

som avgörande för ens egen självbild. Denna typ av bekräftelse kan studenter få från sociala 

medier och från umgänge med kompisar. Men för de studenter som är vana vid umgänge med 

vänner minskar exponeringen för sådana sociala situationer i och med distansundervisning.  

Vi trodde att studenter som är mest för sig själva på sin fritid skulle påverkas mer negativt än 

andra av distansundervisningen då deras potentiellt största källa till sammanhang (skolan) 

suddas ut. Så är inte fallet och det kan bero på att dessa studenter får KASAM från andra 

interaktioner i sin vardag. De kanske också är vana vid mindre exponering för sociala 

interaktioner och därför inte känner lika stor förändring i sina vardagliga interaktionsmönster 

som andra studenter, till exempel studenter som oftast brukar umgås med vänner under sin 

fritid. 

Fenomenet att man inte träffar klasskamrater, minskad interaktion under distansundervisning 

och dess påverkan på studenters psykiska hälsa tas upp av två studier (Butnaru m.fl. 2021) 

och (Giusti m.fl. 2021). Fenomenet går att likna vid resultatet i vår studie, och det visar sig att 

studenternas huvudsakliga fritidssysselsättning har betydelse för hur de upplever sin psykiska 

hälsa och för om de trivs med distansundervisning. 
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8.7. Hypotes 4 

Under denna hypotes undersöks huruvida det finns ett samband mellan studenter som önskar 

att träffa sina klasskamrater och studenter som upplever symtom på psykisk ohälsa.  

 

 

Tabellen ovan visar att 55 studenter (40,4%) önskar att de kan träffa sina klasskamrater 

samtidigt som att de upplever att de är ensamma. 39 studenter (28,6%) upplever inte att de är 

ensamma samt att de önskar att få träffa sina klasskamrater. 5 studenter (3,6%) upplever att 

de är ensamma fast de önskar inte att träffa sina klasskompisar. 37 (27,2%) uppger att de inte 

känner sig ensamma och att de inte önskar att träffa sina klasskamrater när de har 

distansundervisning. Totalt är det 94 studenter (69,1%) som önskar att de kunde träffa sina 

klasskamrater och 42 studenter (30,9%) som inte önskar det. 

Chi-testet ger ett p-värde på 0,001 (tabell 28). Vilket innebär att resultatet är 0,1% osäkert. 

Med andra ord är resultatet statistiskt signifikant. Vi ser att studenter som önskar att de kunde 

träffa sina klasskamrater också känner sig ensamma i en större utsträckning. 
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Här finns det en jämn fördelning över de som önskar att de kunde träffa sina klasskamrater 

när de har distansundervisning. Det visar sig att 44 studenter (33,8%) av de som upplever att 

distansundervisningen ger mer stress och att 44 studenter (33,8%) inte håller med om det 

påståendet. 33 studenter (25,3%) svarar att de varken upplever att distansundervisningen har 

bidragit till mer stress och att de inte önskar att de kunde träffa sina klasskamrater. Endast 9 

studenter (6,9%) önskar inte att de kunde träffa sina klasskamrater och tycker att 

distansundervisningen har gett mer stress. 

Chi-testet ger ett p-värde på 0,002 (tabell 29). Resultatet är statistiskt signifikant och är 0,2% 

osäkert. Vi kan tolka detta som att studenter som önskar att träffa sina klasskamrater inte 

skiljer sig i frågan om distansundervisningen ger stress. 

 

 

Tabellen visar att 27 studenter (20,6%) önskar att de kunde träffa sina klasskamrater och att 

de upplever att distansundervisningen gör att de sover sämre. 64 studenter (48,8%) önskar att 

de kunde träffa sina klasskamrater men de håller inte med om att de sover sämre. 36 studenter 

(27,4%) håller inte med på någon av påståendena. 4 studenter (3%) uppger att de sover sämre 

samt att de inte önskar att träffa sina klasskamrater. 

Chi-testet ger ett värde på 0,015 vilket innebär att resultatet är 1,5% osäkert (tabell 30). Med 

andra ord är resultatet statistiskt signifikant. Vi ser att studenter som önskar att de kunde 

träffa sina klasskamrater sover sämre i en större utsträckning än de andra studenterna.  
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Tabellen ovan visar att 49 studenter (37,6%) önskar att de kunde träffa sina klasskamrater 

och att de känner att distansundervisningen gör dem trötta. 40 studenter (30,7%) önskar att de 

kunde träffa sina klasskamrater med håller inte med om att distansundervisningen gör dem 

mer trötta. 35 studenter (26,9%) håller inte på med någon av påståendena. 6 studenter (4,6%) 

håller med om att distansundervisningen gör dem trötta samt att de inte önskar att de kunde 

träffa sina klasskamrater. 

Chi-testet ger ett p-värde som är mindre än 0,001 vilket innebär att resultatet är mindre än 

0,1% osäkert och att resultatet är statistiskt signifikant (tabell 31). Vi ser att studenter som 

önskar att de kunde träffa sina klasskamrater håller med om att distansundervisning gör att de 

känner sig mer trötta i en större utsträckning än de andra studenterna 

 

 

Tabellen ovan visar att en stor majoritet tycker att deras psykiska hälsa har blivit försämrad. 

61 studenter (61,6%) tycker att deras psykiska hälsa har blivit sämre och att de önskar att de 

kunde träffa sina klasskamrater. 8 studenter (8%) tycker att deras psykiska hälsa har blivit 

bättre och att de önskar att de kunde träffa sina klasskamrater. 11 studenter (11,1%) uppger 
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att de inte önskar träffa sina klasskamrater och att de mår sämre. 19 studenter (19,1%) önskar 

att de inte träffar sina klasskamrater men uppger att de mår bättre. 

Chi-testet ger att p-värde som är mindre än 0,001 vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant och att testet är mindre än 0,1% osäkert (tabell 32). Vi ser alltså att studenter som 

önskar att träffa sina klasskamrater i större utsträckning mår sämre än de andra studenterna. 

8.7.1. Hypotes 4 - Diskussion 

Önskan att träffa sina klasskamrater går att tolka som en avsaknad av social interaktion. Att 

plötsligt gå från att umgås i korridorerna, i klassrummet och att äta lunch ihop, till att sitta 

hemma själv framför datorn utgör en stor social förändring i det dagliga livet. 

Majoriteten av studenterna uppgav att de önskar att de kunde träffa sina klasskamrater. En 

studie (Butnaru m.fl. 2021) som gjordes i Rumänien visade att studenternas välbefinnande 

har blivit negativt påverkad av att inte kunna ha undervisningen på plats och träffa sina 

klasskamrater. Vad som ligger till grund för detta är en saknad efter social interaktion. En 

annan studie från Italien (Giusti m.fl. 2021) kommer fram till ett liknande resultat. I studien 

framkommer det att 82% uppger att det största problemet med distansundervisningen var 

avsaknaden av interaktion med klasskamrater, som i sin tur kunde leda till ett försämrat 

välbefinnande och ångest (Giusti m.fl. 2021). 

Att inte kunna träffa sina klasskamrater kan möjligen göra att studenterna känner en lägre 

KASAM. Detta då de tidigare träffade varandra på skolan i varierande kontexter och kunde 

känna att de tillhörde en gemenskap. Antonovsky (2005) skriver att för att upprätthålla en 

god hälsa så är det viktigt att individen upplever en känsla av sammanhang. Flera studenter 

uppger att de känner sig ensamma och önskar att de kunde träffa sina klasskamrater. Det kan 

handla om att de saknar en gemenskap, men även avsaknaden av ett erkännande, som 

Honneth (2003) tar upp i sin teori. Honneth (2003) beskriver vidare att en människa behöver 

erkännande för att kunna skapa en positiv självbild och en personlig identitet. Många 

studenter erhåller delvis detta erkännande i klassrummet och riskerar då att bli utan 

erkännande vid distansundervisning. Erkännandet kan även komma från andra delar i livet, 

och vi tänker att de studenter som inte varit så beroende av erkännande från en skolmiljö, 

påverkats i lägre grad.  
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Den relationella socialpsykologin tar upp att relationer skapas i sociala sammanhang och att 

det skapar en delaktighet hos individen som både får möjlighet att få och ge bekräftelse. Även 

de här delarna är svårare att skapa på distans.  

Analysen tar upp stress vilket många studenter upplever att distansundervisningen har 

bidragit till. En studie från Kina (Yu m.fl. 2021) tar upp stress som en konsekvens av 

distansundervisning där enkäten visar att 30% av studenterna upplevde en ökad stress under 

distansundervisning. Ett resultat från en studie från Kanada (Hamza & Ewing, 2020) visar att 

studenter som tidigare inte upplevde psykiska besvär kände en ökad nivå av stress. De som 

uppgav psykiska besvär innan distansundervisningen upplevde mindre stress under 

distansundervisning men var fortfarande mer stressade än studenter som inte upplevde 

psykiska besvär tidigare (Hamza & Ewing, 2020). 

Antonovsky tar upp att det finns stressorer som påverkar KASAM negativt. Skadlig stress 

kan uppkomma när det sociala stödet och interaktionerna är låga. Samtidigt som individen 

har ett lågt inflytande över situationen och ställs inför stora krav. 

För studenterna blev det en väldigt snabb omställning, från att sitta i ett fysiskt klassrum, till 

att sitta framför datorn hemma. Studenterna har själva ingen kontroll eller inflytande över 

situationen. Samtidigt förväntas de fortsätta studera och prestera, utan det lärarstöd som de 

varit vana vid. Stress kan även förstärkas av jobbiga hemförhållanden. Skolverket (2020) tar 

upp att en dålig hemmiljön påverkar studenten negativt under distansundervisningen. 

Majoriteten av studenterna i vår studie tycker inte att de har sömnsvårigheter (se tabell 34 

under bilagor), 31 av 131 upplever sömnsvårigheter. Även om det är en minoritet som 

upplever sömnsvårigheter så är det en stor grupp, som behöver följas upp. Sömnsvårigheter 

är ett psykiskt besvär som kan försvåra individens skolgång, i och med att sömnbrist kan 

kopplas till koncentrationssvårigheter. 

Önskan om att träffa sina klasskamrater tyder på att distansundervisningen har gjort att 

många blir isolerade från tidigare sammanhang. En annan korstabell som gjordes för hypotes 

4 (se tabell 35) tar upp hur studenterna mår, där en stor majoritet uppger att de mår sämre 

vilket studier som (Chaturvedi m.fl. 2021) och (Hamza & Ewing, 2020) också kommer fram 

till. Att ha ett meningsfullt sammanhang där relationer ger bekräftelse i utbyte är därför 

viktigt för studenterna. Distansundervisningen har gjort det svårt för många studenter att upp 

uppnå detta. 
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9.   Slutdiskussion 

Vi har genom denna studie kunnat svara på våra frågeställningar och tillhörande 

nollhypoteser kan förkastas. Enligt vår undersökning påverkas studenterna av 

distansundervisning, både när det gäller upplevelsen av den egna psykiska hälsan och när det 

gäller skolprestation. Majoriteten har en övergripande negativ upplevelse av 

distansundervisningen, men studenters olika livsförhållanden har en avgörande betydelse i 

upplevelsen. Studenter som uppger en god studiemiljö i hemmet, hade en mer positiv 

upplevelse av distansundervisning, en bättre upplevd psykisk hälsa och prestation i skolan.  

Studien visade alltså samband mellan studenternas studiemiljö i hemmet och deras upplevelse 

av sin psykiska hälsa och prestation i skolan. Även studenternas olika typer av 

fritidssysselsättningar har betydelse för hur de påverkas av distansundervisningen. Till 

exempel visade resultatet, att studenter som var vana vid att umgås med vänner på sin fritid 

reagerade mer negativt på distansundervisningen jämfört med övriga studenter. Det var också 

så att studenter som saknade eller önskade träffa sina klasskamrater under 

distansundervisningen, upplevde symtom på psykisk ohälsa i större utsträckning än andra 

studenter. Att studenterna inte får något erkännande från varandra i lika stor grad som innan 

kan också ha en påverkan. 

Distansundervisning för alla på gymnasiet påstods vara nödvändigt i Sveriges kamp mot 

pandemin. Denna studie gör det tydligt att vissa studenter påverkades väldigt negativt av den 

stora förändringen som distansundervisning innebar. Studenterna påverkas olika utifrån 

hemförhållanden som studiemiljö, hur de spenderade största delen av sin fritid och enligt vår 

analys även beroende på hur stark KASAM studenten hade. På grund av 

distansundervisningens egenskaper som stressor orsakar den, hos majoriteten av studenterna, 

försämrad upplevd psykisk hälsa i from av depressiva symtom medan vissa studenter 

upplever förbättrad psykisk hälsa och distansundervisning kan för dessa studenter beskrivas 

som stimulerande.  

Något vi reflekterar över är att då undervisningen bedrivs på skolan ges alla studenterna 

samma studiemiljö, däremot gynnas studenter med goda hemförhållanden betydligt under 

distansundervisning. Samtidigt som en stark självupplevd KASAM verkar gynna studenter 

ytterligare, medan en orolig hemmiljö och lägre upplevd KASAM missgynnar studenterna. 

Studenters möjligheter att klara av gymnasieutbildningen blir i och med 

distansundervisningen mer ojämlika.  
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Resultatet av studien visar på många likheter med tidigare forskning inom området, gjord på 

universitetsstudenter. Härmed kan vi dra slutsatsen att det verkar som att gymnasiestudenter 

påverkas av distansundervisning på liknande sätt som universitetsstudenter. De negativa 

konsekvenserna av distansundervisning är viktiga att belysa, synnerligen med tanke på att 

studenter på gymnasienivå är så unga, mellan 15–19 år.  I denna ålder grundläggs studievana, 

intresse för att lära och att försöka hitta intressen och mål i livet. Vi ser det som avgörande att 

studenterna ges så jämlika villkor som möjligt, i att utveckla studiemotivation, och att hitta 

sina intressen i livet. Vid beslutet om distansundervisning bör man väga in vilka risker och 

konsekvenser detta kan medföra. Det bör även finnas en plan för hur man kan fånga upp 

studenter som far illa av förändringen. Vilka studenter behöver extra hjälp och stöd vid 

distansundervisning? Ska det finnas klassrum där studenter med stökig hemmiljö kan 

studera? Hur kan vi göra kontakten med lärare bättre under distansundervisningen? Det här är 

frågor som behöver tas på allvar, fram för allt om det i framtiden kommer nya krav på 

distansundervisning. Många unga personer påverkas under en viktig utvecklingsfas i livet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi heter Jonas och David och vi är två studenter som läser 

socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. Vi gör nu vårt 

examensarbete och vi vänder oss till dig som går andra och tredje året på 

gymnasiet. Vi undrar om du skulle vilja svara på en enkät (20 enkla frågor) 

om hur du upplevt distansundervisningen som blivit ett faktum på grund av 

pandemin. Frågorna rör främst distansundervisning och psykisk hälsa och 

det tar ca 5 minuter att svara på dem. Vi föreslår att du svarar på frågorna i 

en miljö där du känner dig trygg, till exempel hemma eller i skolan. Enkäten 

är helt anonym och vi hanterar ingen personlig information. Dina svar 

kommer endast användas i vår uppsats och i forskningssyfte. Om du inte 

vill svara på någon fråga eller tycker att någon fråga är jobbig går det bra 

att hoppa över den frågan eller avsluta enkäten helt. Du kan närsomhelst 

avbryta din medverkan utan att meddela om varför, detta då deltagandet är 

helt frivilligt. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några 

frågor du skulle vilja ställa, till exempel om du vill ta del av 

undersökningens resultat. 

 

Genom att svara på frågorna samtycker du till att delta i undersökningen. 

Enkäten kommer stängas fredag den 27/10 klockan 23:59. 

 

David Norberg 

gusnorda@student.gu.se 

Jonas Svensson  

gussvejoaf@student.gu.se 

mailto:gusnorda@student.gu.se
mailto:gussvejoaf@student.gu.se
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Bilaga 2 - Enkät 

 

Fråga 1 Under hur många månader, under pandemin, har din skola haft distansundervisning? 

o Jag har inte haft distansundervisning  (1)  

o 0-1 Månad  (2)  

o 2-4 Månader  (3)  

o 5-7 Månader  (4)  

o 8-10 Månader  (5)  

o Över 10 månader  (6)  

 

Hoppa till: Slut på undersökning Om Under hur många månader, under pandemin, har din skola haft 
distansundervisning? = Jag har inte haft distansundervisning 

 

 

Fråga 2 Vilket kön identifierar du dig med? 

o Kille  (1)  

o Tjej  (2)  

o Annat/ickebinär  (3)  

o Vill ej svara  (4)  
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Fråga 3 Under en vanlig vecka när du haft distansundervisning, hur många dagar i veckan var 

lektionerna på distans? 

o En dag i veckan  (1)  

o Två dagar i veckan  (2)  

o Tre dagar i veckan  (3)  

o Fyra dagar i veckan  (4)  

o Fem dagar i veckan  (5)  

 

 

 

Fråga 4 Hur tycker du att din psykiska hälsa påverkats av distansundervisning? 

o Den har inte påverkats  (1)  

o Den har blivit mycket sämre  (2)  

o Den har blivit sämre  (3)  

o Den har blivit bättre  (4)  

o Den har blivit mycket bättre  (5)  

 

 

Sidbrytning  
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Fråga 5 Ange om du håller med om följande påstående eller inte: 

 Nej (1) Ja (2) 

Det är tyst och lugnt runt 

omkring mig när jag studerar 

hemifrån (1)  
o  o  

Jag har problem med 

internetuppkoppling när jag 

studerar hemifrån (2)  
o  o  

Jag har någonstans att sitta 

när jag studerar hemifrån (3)  o  o  
Jag äter lunch mer ofta under 

distansundervisning (4)  o  o  

Jag bor ensam (5)  
o  o  

Jag trivs med att har 

distansundervisning (6)  o  o  
När jag har 

distansundervisning önskar 

jag att jag fick träffa mina 

klasskamrater (7)  

o  o  

 

 

 

Sidbrytning  
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Fråga 6 Ange om du håller med om följande påstående eller inte: 

 

Jag vet 

inte (1) 

Jag håller 

inte alls 

med (2) 

Jag håller 

delvis med 

(3) 

Jag håller 

med (4) 

Jag håller 

verkligen 

med (5) 

Distansundervisning 

har gett mig mer stress 

(1)  
o  o  o  o  o  

Distansundervisning 

gör att jag sover sämre 

(2)  
o  o  o  o  o  

Distansundervisning 

gör att jag känner mig 

mer trött (3)  
o  o  o  o  o  

Distansundervisningen 

gör så att jag känner 

mig mer ensam (4)  
o  o  o  o  o  

Jag blir mer utsatt för 

trakasserier, mobbning 

och kränkningar under 

distansundervisning 

(5)  

o  o  o  o  o  

 

 

 

Sidbrytning  
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Fråga 7 Vad tycker du om att ha distansundervisning jämfört med undervisning i skolan? 

o Vet ej  (1)  

o Mycket sämre  (2)  

o Sämre  (3)  

o Helt okej  (4)  

o Bättre  (5)  

o Mycket bättre  (6)  

 

 

 

Fråga 8 Upplever du att du kan prestera lika bra under distansundervisning som i skolan? 

o Vet ej  (1)  

o Nej, Mycket sämre  (2)  

o Nej, Sämre  (3)  

o Ja, Lika bra  (4)  

o Ja, Bättre  (5)  

o Ja, Mycket bättre  (6)  

 

 

Sidbrytning  
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Fråga 9 Hur spenderade du största delen av din fritid innan distansundervisningen? 

o Umgicks med vänner  (1)  

o Umgicks med familj  (2)  

o Jag var mest för mig själv  (3)  

o Läxor  (4)  

o Sportaktivitet  (5)  

o Spelade datorspel/konsol  (6)  

o Sociala medier (tik tok, instagram m.m)  (7)  

o Annat (8)  

 

 

Fråga 10 Hur spenderade du största delen av din fritid under distansundervisningen? 

o Umgicks med vänner  (1)  

o Umgicks med familj  (2)  

o Jag var mest för mig själv  (3)  

o Läxor  (4)  

o Sportaktivitet  (5)  

o Spelade datorspel/konsol  (6)  

o Sociala medier (tik tok, instagram m.m)  (7)  

o Annat  (8)  

Q12 Genom att gå vidare här avslutar du enkäten och ditt svar registreras.  
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Bilaga 3 – Tabeller 

 

TABELL 1 

 

 

 

 

TABELL 3 

 

TABELL 4     TABELL 5 

  

 TABELL 2 
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TABELL 6     TABELL 7 

  

TABELL 8     TABELL 9 

 

TABELL 10     TABELL 11 

  

TABELL 12     TABELL 13 

  

TABELL 14     TABELL 15 
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TABELL 16     TABELL 17 

  

TABELL 18 

 

 

TABELL 19 

 

TABELL 20     TABELL 21 
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TABELL 22 

 

TABELL 23     TABELL 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 26      

 

 

 

 

TABELL 25 

TABELL 27 
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TABELL 28     TABELL 29 

 

TABELL 30     TABELL 31 

 

TABELL 32 

 

TABELL 33 

Upplever du att du kan prestera lika bra under distansundervisning som i skolan? 

Vet ej 

Nej, Mycket 

sämre Nej, Sämre Ja, Lika bra Ja, Bättre 

Ja, Mycket 

bättre 

      

3 27 47 38 15 7 
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TABELL 34 

 

 

TABELL 35 

 


