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Sammanfattning 

Höjd pensionsålder och ökad livslängd har medfört att fler personer arbetar allt högre upp i åldrarna. 

Detta faktum tillsammans med snabbare samhälls- och teknikutveckling, samt en ständig efterfråga på 

ny kunskap och personlig utveckling, förstärker behovet av ett livslångt lärande. Denna bakgrund 

ramar in studien vars syfte varit att undersöka den seniora studentens upplevelser och erfarenheter av 

att vara äldre i en lärsituation där normen och lärandet är utformat efter yngre studerandes situation, 

behov och inlärning. Metod som använts för insamlandet av data har utgjorts av semistrukturerade 

intervjuer med sju individer som har erfarenhet av att vara seniora studenter. Ur intervjuerna 

utkristalliserades teman som sedan analyserats genom Interpretativ Fenomenologisk Analys i relation 

till tidigare forskning och teorier. Resultat som motivationens betydelse, utbildningsmöjligheter och 

omgivningens påverkan visade på olika faktorer som fått individen att ta steget in i ett seniort lärande. 

Gemensamt är att detta steg är stort och visar på en bredd av individuella faktorer som styr, med den 

gemensamma nämnaren av att ha genomgått ett inre och yttre förändringsarbete. Baserat på tidigare 

forskning visas att det finns en växande grupp av seniora studenter. För att möta det kommande 

behovet bör det tas ett helhetsgrepp på hur utbildningsväsendet ska uppnå Europeiska unionens 

direktiv på det livslånga lärandet i praktiken vilket även gäller äldre studerande med en tidigare högre 

utbildning. 
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Inledning 

När den allmänna folkpensionen infördes 1913 var pensionsåldern 67 år och medellivslängden 59 år 

(Motion 2014/15:400). Medellivslängden har sedan dess ökat och statistik visar att den var 83 år för 

kvinnor och 79 år för män år 2010 (Statistiska Centralbyrån SCB, 2015) och att år 2013 så var den 

genomsnittliga åldern för att ta ut pension 64 år (Pensionsmyndigheten, 2015). Statistik enligt SCB 

(2015) visar också på att medellivslängden är drygt fem år högre för personer med eftergymnasial 

utbildning.  

Ökad livslängd och höjd pensionsålder kommer medföra att fler personer arbetar allt högre upp i 

åldrarna. Detta faktum tillsammans med snabbare samhälls- och teknikutveckling, en ständig 

efterfråga på ny kunskap och personlig utveckling, skapar ett behov av ett livslångt lärande.  

Vuxna och åldrande arbetstagare vill behålla anställningsbarhet och attraktionskraft på 

arbetsmarknaden och företag vill säkerställa sin kompetensförsörjning. Den enskilde kan komma att 

känna av de förväntningar som ställs från arbetsmarknaden och ställas inför vägval för att bemöta 

efterfråga av erforderlig kompetens. Även den Europeiska Kommissionen har uppmärksammat 

problem kopplat till den åldrande befolkningen och uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma 

behovet av ett livslångt lärande och skriver att ”Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska 

unionen inför nya utmaningar kommer varje enskild medborgare att behöva en rad 

nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabb föränderlig och tätt 

sammanlänkad värld” (Europeiska unionen, 2011, s. 3). 

Det seniora lärandet som ämne är valt då vi blir äldre och förväntas arbeta längre. Trots detta så 

saknas en samlad bild över detta behov och det finns brister i kunskap kring det seniora lärandets 

förutsättningar och genomförande. Begreppet äldre student är enligt tidigare forskning från 25 år 

vilket medfört svårighet att urskilja forskning kring äldre personer som studerar.  

Höstterminen 2014 studerade totalt cirka 300 000 personer på högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå.  Som framgår av bilaga 2 tillhörde drygt 10 procent av dessa åldersgruppen 35-44 år, 

medan gruppen 45-54 år motsvarade drygt fem procent av de studerande och för gruppen över 55 år 

var siffran drygt en procent. Det innebär alltså att cirka 50 000 studerande över 35 år befinner sig 

inom högskolesystemet årligen. Andelen kvinnor av dessa var cirka 70 procent. 

Att åter bli student mitt i livet utgör ett stort steg för individen. Därför kommer studien att undersöka 

vilka faktorer som styr individen till denna förändring. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv så kommer 

situationen för äldre studerande att undersökas genom att utgå ifrån individens uppfattning och 

erfarenhet av att vara en senior student på högskola eller universitet. Studiens viktigaste begrepp är att 

utforska vad som är motiverande för den seniora eleven och vilka barriärer som kan uppstå genom 

processen från att ta steget att bli student och sedan genomföra studierna. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilka motiv äldre högskole- och universitetsstuderande 

har för att studera, vilka möjligheter och svårigheter som föreligger i lärande- och 

förändringsprocessen, genom att analysera deras upplevelser och erfarenheter.  

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka inre och yttre faktorer motiverar seniora personer att påbörja högskole- eller 

universitetsstudier? 

 Vad underlättar respektive hindrar deras möjlighet för lärande? 

 Hur kan studiens resultat, vad avser ovanstående två punkter, analyseras i relation till 

Europeiska unionens direktiv angående det livslånga lärandet? 
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Bakgrund 

Som bakgrund och inramning av studien ges en översiktlig koppling till Europeiska unionens direktiv, 

som uttryckligen sätter det seniora lärandet i fokus, sett ur ett europeiskt perspektiv. Vidare genom 

regering och riksdags mandat till högskolor och universitet samt genom Centrala studiestödsnämnden 

regelverk kring studiemedel. Dessa yttre ramar är givna och utifrån respektive profession kan visioner 

och mål styras in på det livslånga lärandet. 

Europeiska unionen och det livslånga lärandet 

Att det aldrig är försent att lära menar Europaparlamentets resolution från 2008 som uppmanar 

medlemsstaterna att ”främja kunskapsinhämtning och utveckla en kultur för livslångt lärande” 

(Europeiska unionen, 2011). Rådet anser också att alla vuxna – även högkvalificerade kan ha nytta av 

ett livslångt lärande.  

Även den svenska vuxenutbildningen har i enlighet med Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

(Skolverket, 2012) i uppdrag att anknyta till ett internationellt perspektiv och ur den synvinkeln så kan 

den åldrande europeiska befolkningen vara en tillgång genom rätt kompetensutveckling.  

Europeiska rådet har uttryckt att informations- och kommunikationstekniken inom vuxenlärande är 

ett prioriterat område och att Europa 2020-strategi och mål belyser vikten av vuxenlärande anpassat 

till samhället och arbetsmarknadens förändring. Vuxenlärande i rådets resolution innebär ”alla former 

av formellt, icke formellt och informellt lärande – både av allmän och yrkesinriktad karaktär – som 

vuxna deltar i efter avslutad grundläggande utbildning” (Europeiska unionen, 2011). 

Rådet beaktar från 2010 års lägesrapport att det är ”viktigt för vuxenlärandet att utbudet täcker hela 

skalan av nyckelkompetenser och noterar att en mycket viktig uppgift består i att se till att alla 

inlärare, inbegriper de som deltar i vuxenlärande, får dra fördel av innovativa metoder” (Europeiska 

unionen, 2011). 

Europeiska unionens prioriterade områden för perioden 2012-2014 innehåller fem punkter 

(Europeiska unionen, 2011). Syftet med att beskriva dessa punkter är att visa hur EU:s uppmaning till 

medlemsstaterna översiktligt ser ut för vuxenlärandet. 

1) Att göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet.  

Innefattar mål om att öka vuxnas deltagande i livslångt lärande genom flexibla 

utbildningsvägar som till exempel att främja arbetsgivarens engagemang för lärande på 

arbetsplatsen. 

2) Att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet.  

Innebär bland annat att genom olika insatser skapa en stark vuxenlärandesektor 

ekonomiskt, kvalitetsmässigt, kompetensmässigt och arbetsmarknadsanpassat. 

3) Att främja rättvisa, social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap genom vuxenlärande.  

Här talas om att utveckla digital kompetens för att aktivt kunna delta i det moderna 

samhället och även att utnyttja äldre människors kunskaper.  

4) Att öka kreativiteten och innovationsförmågan hos vuxna och deras lärandemiljöer.  

Inom detta område sägs i klartext att medlemsstaterna bättre ska utnyttja informations- 

och kommunikationstekniken inom vuxenlärandet. Vidare uppmanas medlemsstaterna 

att utnyttja möjligheter till distansutbildning. 

5) Att förbättra kunskapsbasen för vuxenlärande och övervakning av vuxenlärandesektorn.  

Nämner det förlängda arbetslivet och anger att även personer över 64 år ska omfattas. 

Vidare nämns att intensifiera forskning som rör vuxenlärande. 
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Den yttre kravbilden visar på vikten av ett livslångt lärande och medför att individer kan påbörja, 

vidareutbilda eller avsluta studier sent i livet.  

Medlemsstaterna uppmanas att främja kunskapsinhämtning och utveckla en kultur för livslångt 

lärande och skriver uttryckligen att ”Det är aldrig försent att lära” (Europeiska unionen, 2011). 

Från OECD-ländernas utbildningsministrars träff i januari 1996 diskuterades en gemensam strategi 

med syftet att göra ”ett livslångt lärande till en verklighet för alla. Mötet resulterade i en gemensam 

policy-strategi för livslångt lärande” (Prop. 2000/01:72, s. 19). 

Nationella förutsättningar för seniora studenter 

I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högskoleutbildning och 

forskning och i det ansvaret ingår att utforma regelverk tillämpbara inom högskoleområdet liksom 

framtagande av mål, riktlinjer och resursfördelning. Regeringens mål för högskoleutbildning och 

forskning är att ”utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett 

hög kvalitet och bedrivas effektivt” (Prop. 2014/15:1, s. 37). 

Ram för utgiftsområde 16 (utbildning) för år 2015 var enligt Regeringskansliet (2015) nästan 41 

miljarder kronor, ett belopp mot vilket insatserna för utbildning av vuxna kan hållas. 

Enligt Prop. 2015/16:1 framgår att medianåldern för samtliga högskolenybörjare var drygt 21 år 

(inklusive inresande studenter) för läsåret 2013/14 och elever i åldersgruppen 55 år eller äldre 

återfanns inom Hantverk.  

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och det 

innebär i korthet att pröva om en person har rätt till studiestöd. De studiestöd som CSN (bland flera 

andra arbetsuppgifter) har är att hantera ärenden om studiehjälp till studerande på högskola och 

universitet. CSN är också ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet (CSN).  

Det finns ett ålderstak för att få studiemedel. Det innebär att bidragsdelen har personer upp till 56 år 

rätt till, medan rätten att låna begränsas redan från 47 års ålder. Antalet veckor med rätt till studielån 

minskar därefter från 220 veckor successivt med 20 veckor/år och från och med 57 års ålder finns inga 

studielån eller bidrag att få (CSN, 2015). För särskilda skäl så går det att få ytterligare 40 veckors 

studiemedel för den som fyller 40 år. Under 2006 höjdes åldersgränsen för att kunna få studiemedel 

från 50 till 54 år. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU (2014) skriver att det är 

viktigt att underlätta den geografiska rörligheten inom den högre utbildningen och att det är ett viktigt 

arbete med att uppnå EU:s ekonomiska och sociala mål. De upplyser också att ”Den rättsliga 

utgångspunkterna är att unionsrätten är överordnad nationell rätt i enlighet med principerna om EU-

rättens företräde” (IFAU, 2014, s. 8). Vidare lyfts utbildning och rörlighet genom att ”Utbildning på 

alla nivåer och utbildningsrelaterad rörlighet ses som nyckelsektorer för att uppnå unionens mål om 

smart och hållbar tillväxt inom ramen för EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi Europa 2020” 

(IAUF, 2014, s. 6).  

”De mål som uppställs inom ramen för Europa 2020-strategin ska uppnås i perspektivet livslångt 

lärande och genom tillämpning av den öppna samordningsmetoden. Det livslånga lärandet omfattar 

såväl formellt som informellt lärande på alla nivåer inom utbildningssystemet” (IFAU, 2014, s. 15). 

Att uppnå denna rörlighet är förenat med hinder, nationella regler som utestänger andra 

medlemsstaters medborgare genom svårighet att få bistånd för uppehälle etcetera, men också 

begränsande för de egna medborgarnas möjlighet att ta med sig ett sådant stöd för att möjliggöra 

studier utomlands.  

En harmonisering av dessa regler är utom EU:s makt, däremot så uppfyller Sverige unionsrättens krav 

i fråga om vilka krav som får uppställas som villkor för rätt till svenskt studiemedel för studier i 

Sverige och inom EU.  
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Inom ramen för de regler och ramar som riksdag och regering sätter upp har universiteten och 

högskolorna stor frihet och bestämmer själva till stor del hur de organiserar sin verksamhet och 

använder sina resurser (Regeringen, 2015).  

Som exempel på lokal anpassning till lärosäte skriver Umeå universitet (2015) att Umeå universitet 

2020 har som vision och mål att ”Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap”. Vidare 

skriver Umeå universitet att jämställdhet, mångfald och likabehandling är centrala begrepp och att de 

övergripande målen är: långsiktighet möjliggör högt risktagande, kreativa miljöer stimulerar till 

dynamiska möten och samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet. Det som kan konstateras är 

att makten kring utformning av lärande är delegerat till enskilda lärosäten som då också bär det 

framtida innovativa lärandet och kan påverka det livslånga lärandet i praktiken. 

Tidigare forskning och modeller 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och modeller om motivation, lärande och barriärer med 

fokus på ”icke traditionella studenter” vilket innebär personer över 25 år (Caruth, 2014). Vidare 

ämnesområden där information från tidigare forskning är inhämtad är vuxenpedagogik, 

distansundervisning och förändring som process.  

Ämnet vuxenpedagogik eller i denna studie specificerat till forskning kring andragogik motiveras av 

respondenternas resonemang kring olika pedagogik eller utebliven dito beroende på kurs och lärosäte, 

och ger därför en ledtråd till vuxenpedagogiken som forskningsfält.  

Ämnet distansundervisning ingår som en länk till att vetenskapliga artiklar kring vuxnas lärande ofta 

knyter an till distansundervisning och dess möjligheter, vilket också motiveras utifrån det faktum att 

Europeiska unionen (2011) för perioden 2012-2014 lyft fram betydelsen av distansundervisning inom 

vuxenlärandet.  

Med utgångspunkt från att de äldre personer som överväger att studera ställs inför en större 

livsstilsförändring ges avslutningsvis en inblick i denna förändringsprocess utifrån Prochaska och Di 

Clementes beteendevetenskapliga modell, The Stages of Change model (Norcross, Krebs & Prochaska, 

2011), generellt beskriven genom Naidoo och Wills (2009) och Folkhälsomyndigheten (2015), och 

varvid denna appliceras på det seniora lärandet genom motivation, lärande och barriärer. 

Motiverande faktorer för det vuxna lärandet 

Rent generellt menar Ahl (2004) att motivation kan definieras på olika sätt och ett kan vara att 

”motivation handlar om något som finns inne i individen och som är relaterat till handling eller att 

motivation är relaterat till målinriktat beteende” (s. 21). Motivation kopplat till den vuxna eleven 

beskriver Sogunro (2014, s.22) som ”All learners learn best when they are motivated; so do adults”. Att 

beskriva motivation är inte entydigt menar Sogunro som ger en inblick i att även om motivation inte 

kan ses eller mätas så finns ett positivt samband mellan motivation och vuxenlärande. Sogunro 

beskriver vidare scenariot där två personer med samma förmåga och möjligheter visar att den 

motiverade personen överträffar den omotiverade. Sogunro refererar till en amerikansk studie av 203 

universitetsstuderande vuxna elever där resultat i form av åtta kategorier av motiverande faktorer för 

vuxnas lärande i högre utbildning presenteras. Sogunro (2014) menar att studenter som omsluts av en 

eller flera av de motiverande faktorerna har en tendens att prestera bra i den högre utbildningen. De 

motiverande faktorerna som nämns av Sogunro är kvaliteten på undervisningen, kvaliteten på 

läroplanen, relevans och pragmatism, interaktiva klassrum, effektivt ledarskap, progressiv bedömning, 

lämplig feedback och självstyrande.  

Dessa åtta motiverande faktorer ger en insikt till lärare och skolledning och utgör en potential till att 

öka framgången för studenter. Sogunro (2014) konstaterar att ”The eight motivating factors identified 

in this study are all so important for adult learners in higher education that each factor individually 

merits some explications and reflections” (Sogunro, 2014, s. 29). 
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Den yrkeserfarna seniora studentens lärande 

 “The number of students 25 years of age and older enrolled in higher education has been escalating 

over the past 50 years. What is higher education is doing to prepare for this growth?” frågar Caruth i 

amerikansk studie (2014, s. 21). 

Caruth uppmärksammar frågeställningen vad den högre utbildningen har gjort för att förbereda sig för 

denna tillväxt av en ökande grupp av studenter som bär på en yrkeserfarenhet. Trots den ökade 

mängden ”icke traditionella studenter”, det vill säga personer från och med 25 års ålder och äldre, så 

finns det otillräcklig empirisk forskning om hur undervisning av vuxna ska bedrivas effektivt. Begrepp 

som använder Caruth (2014) i sin forskning för att beskriva hur denna grupp av vuxna studerande 

kommer fortsätta att öka och att forskning kring vuxenutbildning har studerats mer inom näringslivet 

än inom vuxenundervisning. Tendenser har varit att översätta praxis i forskning snarare än att 

översätta forskning i praktiken. Även Saar, Täht & Roosalu (2014) beskriver hur antalet 

vuxenstuderande har stigit och frågar sig på vilket sätt det högre utbildningsväsendet bidrar till det 

livslånga lärandet och i vilken utsträckning vuxna elever kan bli fullvärdiga deltagare i de traditionella 

lärosätena. De konstaterar att begreppet livslångt lärande har fått mer aktualitet i den högre 

utbildningen tack vare Bologna deklarationen 1999 (European Commission, 2012). Även Saar et al. 

(2014) har definierat vuxenstuderande till personer som är 25 år eller äldre och denna definition 

återfinns i övervägande del i refererade artiklar. 

Läraren är ansvarig för konstruktionen av inlärningsprocessen men än viktigare är elevens personliga 

mål, menar Knowles (2015). Den pågående utmaningen för läraren är att uppmuntra vuxenstuderande 

till att fortsätta att välja mer komplexa mål att uppnå och för att förbättra inlärningen. Fritt översatt 

från Knowles (2015) är att samhället måste tänka att lärandet inte bara är något som sker i en 

institution, utan utbildning är något som är en del av livet och en förutsättning för att utveckla världen. 

Med avstamp inom idrottsvetenskapen och med fokus på coachutbildning beskriver Sullivan (2009) 

hur vuxnas lärande bygger på livserfarenhet genom förmågan och viljan att förstå och internalisera 

information och att självbild och självkänsla präglar lärsituationen. Sullivan menar också att den 

vuxenstuderande får ett högre engagemang då erfarenhet och ämne sammanfaller. 

Att självkänsla har betydelse för inlärning tar också Ho och Kao (2007) upp i sin studie. Ho och Kao 

har utifrån studie från Taiwanesiskt high-tech företag beskrivit den djupare inlärningsprocessen 

genom U-modellens steg sensing, presencing och realising. Med det menas i korthet att i det första 

steget (sensing) så tillåts djupare avkänning, att ”bli ett med situationen”, steget presencing tillåter 

människors inre kunskap att växa fram och i steget realising sätts ny kunskap till handling. En 

subjektiv form för att påskynda förändringsarbetet av djupinlärning enligt Ho och Kao, kan vara det 

sociala trycket från omgivningen, arbetskamrater eller studiekamrater som alla påverkar den enskilde. 

Hsu, Hamilton och Wang (2015) beskriver att aktuella undersökningar visar att vuxenstuderande, de 

icke traditionella studenterna, är en snabbt växande grupp som är så stor till antalet att de kan komma 

att innefatta majoriteten av studenter. Gruppen kan ses som en ny kategori av studenter som har 

erfarenhet av både den akademiska och arbetslivets världar. 

Barriärer för den seniora studenten 

Saar et al. (2014) har studerat institutionella hinder som vuxenstuderande upplever under studier på 

högskola, utifrån 13 olika europeiska länder 2007. Barriärer som nämns i artikeln med hänvisning till 

Cross (1981) är situational (situationsanpassat), institutional (institutionella) och dispositional 

(disposition). Med situationsanpassat menas personens livssituation vid en given punkt i familjens 

livscykel och arbetsliv. Institutionella eller strukturella hinder omfattar institutionella metoder och 

procedurer som avskräcker från eller förhindrar deltagande i studier. Inom begreppet disposition 

menas att hinder hänvisar till personlighetsdrag och personliga egenskaper förvärvade genom tidiga 

skolerfarenheter och en oro för egen förmåga att lyckas och en tro att man är för gammal för att gå 

tillbaka till skolan. Att från skolans sida arbeta med institutionella hinder ses som lättare än att 

övervinna problembild utifrån familjesituation och individens egen disposition. Saar et al. (2014) har 
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kartlagt kännetecken för högskoleutbildning och visar på skillnader i länder där exempelvis Belgien, 

Skottland, England och Irland har en mer varierad utbildning för vuxna både i längd och innehåll än 

andra länder, diversifiering. Tidigare studier tenderar att indikera att tillgången till högre utbildning 

baseras på erkännande och validering av tidigare lärande och att det är också varierande mellan olika 

länder, tillgång. Flera länder som Irland, England och Skottland har utvecklat specifika program för 

att hjälpa blivande vuxenstuderande (European Commission, 2012). 

Den seniora studenten kan inte bortse från familj och arbetsrelaterade uppgifter för perioder av sina 

studier vilket också omfattar det ekonomiska perspektivet som kan vara en betydande barriär för 

seniora studier. Att flexibiliteten för utövandet av studier har stor betydelse kan utläsas i Saar et al. 

(2014) studie som lyfter tillgången till flexibla studiemöjligheter genom exempelvis kväll- helg eller 

distansundervisning som möjligheter. 

Vuxenpedagogik och begreppet andragogik 

Nedan beskrivs skillnader i synsätt och teorier kring lärande utifrån klassisk pedagogik respektive 

andragogik. 

Malcolm Knowles menar att pedagogik är anpassad för barn genom att hålla eleven beroende av 

läraren, och inte passar för vuxna genom att uppmuntra eleven till självständighet, och anammade 

istället termen andragogik som är en teori om hur vuxnas studier planeras och genomförs där metod 

bygger på de vuxnas erfarenheter och sätt att lära.  

Andragogik anses vara den främsta modellen för vuxnas lärande och Malcolm Knowles fick redan 1967 

utmärkelse för sitt arbete med vuxnas lärande, men trots andragogikens 40-åriga historia finns 

fortfarande behov av forskning och vidareutveckling inom området vuxenpedagogik (Caruth, 2014).  

En definition på andragogik enligt Reichmann (2005) nämnd av Knowles, Holton III och Swanson 

(2015, s. 305) är att ”Andragogy is the science of the lifelong and lifewide education/learning of 

adults”. En annan definition som Knowles, Holton III och Swanson nämner är av Zmeyov (1998) och 

lyder “the theory of adult learning that sets out the fundamentals of the activities of learners and 

teachers in planning, realizing, evaluating och correcting adult learning” (s. 305). 

Malcolm Knowles menade tidigt att själva civilisationens överlevnad kräver kontinuerlig inlärning och 

beskrev andragogikens principer enligt Knowles, Holton III & Swanson (2015, s. 90, fig. 5.3): 

1. Adults need to know why they need to learn something before learning 

2. The self-concept of adults is heavily dependent upon a move toward self-direction. 

3. Prior experiences of the learner provide a rich resource for learning. 

4. Adults typically become ready to learn when they experience a need to cope with a life 

situation or perform task. 

5. Adults´ orientation to learning is life-centered; education is a process of developing increased 

competency levels to achieve their full potential. 

6. The motivation for adult learners is internal rather than external. 

Ahl (2004) sammanfattar andragogikens principer om vad andragogik innebär för olika antaganden 

och jämförelse med pedagogiken:  

För behovet att lära menar Knowles att den unga eleven bara behöver lära det som läraren säger att de 

måste lära medan det för den vuxna eleven är behovet att veta varför och hur de kan ha nytta av det i 

sina liv. Den unga eleven ser sig som beroende medan den vuxna eleven ser sig som ansvarig för sitt 

eget liv och fattar egna beslut.  

När det handlar om erfarenheter menar Knowles att elevens erfarenhet ses som oviktig och det som 

betyder något är lärarens kunskap vilket renderar i förmedlingspedagogik. Vuxna har en rik och 

varierad erfarenhet, vilket leder till individuella skillnader, behov av individanpassning och möjlighet 

att dra nytta av erfarenheterna i undervisningen. Eleven är redo att lära sig det som skolan kräver 

medan den vuxna studenten är redo att lära sig det den behöver för att hantera sitt liv och orienterar 

sitt lärande kring upplevda problem eller utmaningar. Eleven motiveras av yttre belöningar som betyg 
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eller beröm medan den vuxna studenten motiveras huvudsakligen av inre belöning som ökat 

självförtroende, livskvalitet och arbetstillfredsställelse. 

Ahl (2004) sammanfattar vidare att de vuxnas rikare livserfarenheter ställer krav på individanpassad 

undervisning men att det också är en resurs att utnyttja i lärsituationen som kommer till sin rätt 

genom problembaserad och erfarenhetsbaserad pedagogik. Ahl citerar Knowles genom att säga att 

”barn lär sig för framtiden medan vuxna lär sig för nuet” (s.62). 

Ahl (2004) beskriver att barriärer för det seniora lärandet kan handla om att motivationen kan 

blockeras med tidigare dåliga skolerfarenheter, brist på tid, resurser och utbildningstillfällen eller av 

utbildning som inte följer de andragogiska principerna.  

Sett ur ett svenskt perspektiv så menar Ahl (2004) att vuxenutbildning fortfarande är ett ämne som 

letar efter en teori och under tiden kan den tjäna som ideologiskt stöd för anordnare av 

vuxenutbildning. 

I traditionell utbildning av ungdomar så är lärandet kopplat till att memorera medan andragogikens 

metoder handlar om att den vuxna eleven lär genom problemlösning. Caruth (2014) refererar till 

forskning av juridikstuderande (from the Third and Fourth Districts of Idaho) som undervisats enligt 

andragogikens metoder vilket resulterade i att de har varit mer självständiga och framgångsrika. 

Caruth (2014, s. 25) refererar till det kinesiska ordspråket, via Taylor och Kroth (2009), ”a single 

conversation with a wise man is better than years of study”. Denna starka förenkling visar på behovet 

av en teoretisk samsyn inom den akademiska världen. 

Lärare uppmanas att utforma läroplaner som fokuserar på behoven hos vuxenstuderande. 

Andragogiken är krävande genom att eleven ska delta aktivt i alla aspekter av lärande, från att styra 

lärprocessen till att integrera tidigare erfarenheter. Andragogiken bidrar till ett ömsesidigt förhållande 

mellan elev och lärare genom inlärningsprocessen och en gemensam utveckling (Caruth, 2014). En 

viktig parameter i detta lärande är att ge eleven självförtroende att fortsätta lära och att bygga vidare 

på tidigare kunskaper och upplevelser. 

Caruth (2014) menar att de flesta distansstudenter är vuxenstuderande och genom studentens kontroll 

över datorn kan detta sättas i samband med ökat uppfyllande av lärandemål. Caruth menar att 

forskning har slagit fast att andragogik även är förenligt med distansundervisning. Viktigt är att det då 

finns kontinuerlig återkoppling till distansstudenterna då en stödjande miljö är avgörande för 

lärandets framgång för den seniora studenten. Även kommunikation med medstudenter är viktigt för 

den vuxnas lärande. Att som lärare basera sin undervisa på inlärningsteori och forskning möjliggör för 

den seniora studenten att ta sig förbi pedagogiska barriärer och kunna slutföra studier.  

Andragogiken har också sina motståndare och Caruth (2014, s. 30) citerar Hartree (1984) som menar 

att ”assumptions of andragogy based on a lack of clarity and general ambiquity”, att andragogik 

grundar sig på en brist på tydlighet och en allmän tvetydighet samt att förhållandet mellan barn och 

vuxna är oklart och att Knowles antagande är vaga. Problemställning som lyfts är att huruvida 

andragogik handlar om vuxenutbildning eller om att undervisa vuxna. Knowles menade tidigt att 

ytterligare forskning behövs om andragogik. En brist var att det inte fanns giltigt instrument för att 

mäta konstruktioner av andragogik. Utvecklingen av Andragogical Practices Inventory (API) genom 

Suanmali (1981) är en viktig utveckling för empirisk forskning i framtiden (Caruth, 2014, s. 31). 

En viktig förskjutning i andragogik är övergången från att instruktören blir betraktad som en absolut 

maktposition till mer av en kontaktperson i inlärningsprocessen. Denna övergång från en didaktisk 

modell för utbildning till en mer samverkande har spelat en viktig roll att vuxna fortsätta sin 

utbildning, och fortsätter att växa som en rörelse som mer vuxna återgå till utbildningsmiljöer sent i 

livet. Även ledarskapsutbildning inom högre utbildning baseras på kompetensbaserad utbildning och 

kan kallas andragogik (Caruth, 2014). 

Guided independent learning, GIL, beskrivas av Hsu et al. (2015) som en modell för självständigt 

lärande genom att studenten utreder och föreslår lösningar på problem. Det kan vara att ett problem 

har flera lösningar och genom arbete i team komma fram till resultat. GIL modellen är förankrad i 
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teorierna om andragogik som är inriktad mot undervisning av vuxna som enligt teorin lär sig bäst när 

de ansluter till erfarenheter. Konceptet bakom GIL är att skapa ett strukturerat lärande där 

studenterna kan utforska begrepp i förhållande till ett givet problem och att arbeta både självständigt 

och i grupp. Utifrån respondenternas mest positiva erfarenheter av undervisning kan igenkänning 

hittas inom GIL metodiken och genom andragogikens syn på den vuxna elevens lärande. 

GIL bygger, enligt Hsu et al. (2015, s. 115-119) på Constructivism and authentic activities, Situated 

learning, Self-directed learning, Experiential learning, Critical thinking and transformative learning, 

Collaborative learning, Sense of community, Modular learning, Accelerated and intensive courses, 

Hybrid or blended distance learning och New technologies and Web 2.0 for adult learning. 

Distansundervisning och det vuxna lärandet 

En av EU:s utpekade nyckelkompetenser är digital kompetens (EU, 2006) vilket innebär ”säker och 

kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål (s. 5). Denna kompetens är också är betydelsefull för att kunna bedriva 

studier på distans, vilket också EU har betonat vara av vikt för vuxenstuderande. Distansundervisning 

innebär användandet av digital lärplattform som kommunikationskanal mellan lärare och elev, utan 

fysiska träffar eller med enstaka fysiska träffar. Fortsatt nedan benämnt som distansundervisning. 

Att distansundervisning ofta nämns i forskning om vuxnas lärande visar på den önskvärda tillgången 

och efterfrågade flexibiliteten. I SCB:s Temarapport Distansutbildning på högskolan (2012, s. 7) skrivs 

att ”Det var 70 procent av distansstudenterna i högskoleutbildning höstterminen 2010 var nöjd med 

den distanskurs de påbörjat”. Det konstateras också att det var drygt hälften som slutförde kursen men 

bland de som gjorde det så var 90 procent nöjda. Rapporten gjordes i en jämförelse mellan 

distansstuderande respektive campusstuderande där man fann att campusstudenterna i högre grad 

slutförde studierna, med jämförelsesiffrorna 57 respektive 82 procent. Rapporten sammanfattar också 

att distansundervisning med obligatoriska träffar så var nöjdheten större. Att distansstudenten 

exempelvis oftare arbetar är också en skillnad mot campusstudenten.  

Tabell 1. Översiktlig jämförelse mellan distansstudent och campusstudent. (Källa SCB, 2012) 

 Campusstudent Distansstudent 

Nöjda med studierna/kursen 81 procent 70 procent 

Slutförde studierna/kursen 82 procent 57 procent 

Nöjda av de som slutförde 

studierna/kursen 

85 procent 90 procent 

Studietakt 9/10 studerar heltid 4/10 studerar heltid 

Det egna intresset för ämnet 56 procent läser kursen utifrån 

eget intresse 

Distansstudenten läser av eget 

intresse (59 procent) 

Program Campusstudenter läser oftare 

program 

- 

 

Enligt SCB (2012) så är arbete vid sidan av studier ett vanligt skäl till att studera på distans. Några 

andra skäl kunde också vara att inte vilja eller kunna flytta, vill kunna arbeta samtidigt, vill helst läsa 

på distans, passade livssituationen bäst, kursen fanns bara på distans, blev inte antagen till någon 

campuskurs, blev inte beviljad studiemedel av CSN. Det var vanligare bland äldre än yngre 

distansstudenter att valet av att studera på distans var att också kunna arbeta. Att kursen/utbildningen 

bara fanns på distans var ett vanligt skäl bland yngre än för äldre. Det vanligaste anledningen till 

distanskurser var val av ämnet och det var det som gjorde att studenten sökte sig till 

distansundervisning. Andra skäl var fortbildning inom yrket medan för campusstudenter så var skälet 

att kursen ingick i programmet som de läste.  
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Östlund (2008) beskriver att de flesta universitet och högskolor erbjuder distansutbildning och att 

dess elever utgör en ökande skara.  Östlund menar också att kvinnor i högre utsträckning än män 

väljer distansutbildning och att det kan ses som ett tredje skift på arbetsdagen (efter yrkes- och 

hushållsarbete) och beskriver vidare tesen om att kvinnor distansstuderar för att kunna kombinera 

yrkesarbete och familj. Vidare refererar Östlund till Wännman Toresson (2002) som menar att 

distansutbildning visserligen ger kvinnor möjlighet till högre utbildning men att detta även kan vara 

en kvinnofälla som bidrar till att cementera traditionella könsmönster. Östlund noterar att kvinnor 

ofta lyfter fram familjeangelägenheter som orsak till studieavbrott medan män i större utsträckning 

anger faktorer relaterade till yrkeslivet. 

Jaldemark (2013) beskriver att forskningsfältet mobilt lärande växt fram ur den samhälleliga och 

tekniska utvecklingen. Jaldemark menar att mobilt lärande i huvudsak bygger på idén att lärande är en 

social meningsskapande process som genomförs i samspel med andra individer och att lärandet knyts 

till redskapsbaserad kommunikation som sker via sociala sammanhang och tekniska nätverk. Som en 

viktig utgångspunkt för att förstå deltagandet i dessa sociala sammanhang via tekniska nätverk har 

inspiration hämtats från iden om ett livslångt lärande, menar Jaldemark, som vidare sammanfattar att 

metodologisk finns ett behov av att utveckla ansatser och begreppsapparater som möjliggör studiet av 

lärandets anknytning till mobilitetens kontextuella aspekter.  

Sammanfattas kan att distansundervisningen har ökat från en tiondel till nästan en tredjedel av alla 

högskolestudenter under de senaste tio åren (SCB, 2012). 

Förändring som process 

Genom att anta att det är en stor förändring för individen och i förhållande till omgivningen, att ta 

steget till att bli senior student, har modell sökts för att beskriva en dylik förändringsprocess.  

Bakomliggande resonemang bygger på antagande om individens upplevda förändring ur ett 

livsstilsperspektiv, genom att ta beslut om att börja studera, vidare till att genomföra och slutföra 

studierna.  

Utifrån den beteendevetenskapliga modell benämnd The Stages of Change model, utvecklad av James 

Prochaska och Carlo Di Clemente “The Transtheoretical Model (Prochaska & DiClemente, 1983; 

Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992) is an integrative, biopsychosocial model to conceptualize 

the process of intentional behavior change” beskrivs de olika faserna som en förändringsprocess 

innebär (Norcross et al., 2011). Naidoo och Wills (2009) liksom Folkhälsomyndigheten (2015) 

anknyter till detta synsätt och resonemang ur ett hälsorelaterat perspektiv. Genom antagande om den 

seniora studentens personliga livsstilsförändringar är modellen The Stages of Change, benämnd på 

svenska som Förändringshjulet, applicerbar på det seniora lärandet genom motivation, lärande och 

barriärer. 

“Change is not a smooth process” menar Naidoo och Wills (2009) som också skriver att “The key to 

successful interventions then is for a client to be motivated” (s. 149). Vidare sammanfattar Naidoo och 

Wills (2009, s. 148) stegen i modellen ”The Stages of Change model” utifrån ett generellt hälsorelaterat 

perspektiv som:  

Precontemplation – Contemplation – Preparing to change - Making the change – Maintenance. 

Modellen används också inom Folkhälsomyndigheten som benämner modellen som 

Förändringshjulet, och illustreras enligt Figur 1 (Folkhälsomyndigheten, 2015) genom stegen: 

Inte beredd – Ambivalent – Beredd – Handling – Vidmakthållande. 

Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver att det är viktigt att komma ihåg att de första stadierna i 

förändringsprocessen inte präglas av aktiv handling utan av tankar, känslor och bearbetning av 

ambivalensen inför en förändring.¨ 
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Att tolka och använda Förändringshjulet kan göras på skiftande sätt inom olika områden med det 

gemensamma att förändring sker processliknande genom olika steg. Modellens enkelhet och bild av att 

förändring är en process gör den applicerbar inom olika områden och är därför även tillämpbar som 

illustrativ process inför och genom det seniora lärandet.  

” The model derived from their work on encouraging change in addictive behaviors, although it can be 

used to show that most people go through stages when trying to change or acquire behaviors”, enligt 

Prochaska och Di Clemente (Naidoo & Wills, 2009, s. 148). Av citatet framgår modellens användbarhet 

för människor som vill genomgå en förändringsprocess och denna modell kommer därför att användas 

i denna studies analysarbete genom stegen inte beredd, ambivalent, beredd, handling och 

vidmakthållande.  

 

 

Figur 1. Förändringshjulet (Folhälsomyndigheten, 2015). 

Steg i modellen kan översiktligt beskrivas enligt nedan: 

 I begreppet ”inte beredd” menas att individ inte är beredd att förändra sitt beteende även om 

individen kan se att det vore bra att genomföra en förändring, men individen är inte redo. I 

detta steg kan ett intresse väckas.  

 Därifrån nås steget ”ambivalent” som innebär att individen kan tänka sig en förändring men 

har inte bestämt sig. I detta steg ligger fokus på att utforska ambivalensen och se vilka 

möjligheter som finns.  

 Att vara” beredd” innebär i korthet att individen kan tänka sig att förändra sin situation eller 

beteende. Individen kan börja undersöka olika möjligheter och planera för ett praktiskt 

genomförande.  

 Genom att genomföra en förändring uppnås i stadiet ”handling” och inom detta steg kan det 

behövas hjälp och motivation för att fullfölja steget och inte falla tillbaka. 

 Det svåra kan vara ”vidmakthållande”, att fortsätt på den inslagna vägen. Här kan behövas 

stöttning av omgivningen så att inte ”återfall” inträffar. 

 “The stages represent a period of time as well as a set of tasks needed for movement to the next stage. 

Although the time an individual spends in each stage may vary, the tasks to be accomplished are 

assumed to be invariant. For each stage of change, different change processes and relational stances 

produce optimal progress” (Norcross et al., 2011, s. 143). Med citatet vill visas att förändring sker 

stegvis och individuellt. 
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Metod 

Det empiriska materialet för studien är byggd på semistrukturerade intervjuer med sju respondenter i 

åldersspannet 38-58 år. I detta avsnitt framgår motiv för metodvalet genom en beskrivning av 

studiens design och hur urvalet av respondenter har gått till, genom analysarbetet via inledande steg 

till utförd tematisering (Lindgren, 2014). I varje steg ingår också inslag av egna reflektioner av 

metoden och hur arbetet fortskred. Vidare utgör studiens resultat de teman som skapats och dessa har 

analyseras utifrån tidigare forskning. 

Studien bygger i huvudsak på vetenskaplig forskning kopplade till den vuxna studenten. Sökning av 

artiklar har skett utifrån detta tema samt kriteriet att dessa ska representera nyare forskning. 

Design  

I de teorier som refereras till i studien betyder senior eller vuxen att individen är 25 år eller äldre, 

vilket är den vanligaste definitionen, enligt de artiklar som använda i denna studie. Specifik forskning 

kring äldre, där grupper i ett högre åldersintervall avgränsats, har inte kunnat hittas, utan de teorier 

som används har då inneburit ett brett åldersmässigt spann. 

Att påbörja studier mitt i livet medför förändring och ny erfarenhet som kan ger upphov till situationer 

och händelser som avviker från det vardagliga och här finns ingen färdig teori att utgå ifrån utan 

studien handlade om att genom intervjuerna utkristallisera en modell eller ett mönster om varför 

medelålders personer börjar studera (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie där det empiriska materialet tillkom genom 

telefonintervjuer med syfte att utveckla kunskap kring hur äldre studerande motiveras för studier och 

vilka möjligheter och svårigheter som finns genom att undersöka människors upplevelser av att vara 

äldre studerande.  

Metod som använts för studien är Interpretative Phenomenological Analysis som beskrivs som ”IPA is 

a qualitative research approach committed to the examination of how people make sense of their 

major life experience in its own terms” av Smith, Flowers och Larkin ( 2009, s. 1).  

På svenska benämnd ”Tolkande fenomenologisk analys” och har som teoretisk utgångspunkt 

fenomenologi, hermeneutik och idiografi (Smith et al., 2009, s. 11). IPA är en metod för kvalitativ 

forskning med idiografisk inriktning och symbolisk interaktionism och är vald eftersom den lämpar sig 

för forskning av enskilda personers upplevelser av förändringar, som det kan vara att börja studera i 

vuxen ålder (Back & Berterö, 2015).  

Med idiografisk inriktning avses här betydelsen av att sätta ord på och förstå den enskilda individens 

unika upplevelser och där symbolisk interaktionism kan liknas vid den förståelse som uppstod vid 

intervjuerna, genom en insikt i respondenternas förändringsprocess. Just känslighet för 

sammanhanget, engagemang och noggrannhet, öppenhet och konsekvenser och påverkan och 

betydelse har beskrivits av Fejes & Thornberg (2015). IPA enligt Smith et al. (2009) innebär att förstå 

vad individen förmedlar genom sina upplevelser och erfarenheter. IPA menar att en analys alltid 

innebär en tolkning och Smith et al. (2009) beskriver att den förförståelse och erfarenhet som finns 

hos den som utför studien kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln där olika information tolkas och 

en ny förståelse bidrar till fler frågor, likt en cirkulär process. Att tolka en text utifrån intervjuerna 

innebär också att öka avståndet till respondenternas berättelser till att innefatta mer av intervjuarens 

tolkningar. 

IPA tillämpades i denna studie genom att studera specifika upplevelser, av individers erfarenhet som 

senior student, genom intervjuer, vilka sedan tolkades. Resultatet genererade inte något som kan 

generaliseras och tillskrivas respondenterna som grupp av seniora studenter utan resultaten visar vad 

som kan vara aktuellt för den enskilde individen i sammanhanget av att vara en senior student. 
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Urval av deltagare 

Urval för studien gjordes genom målstyrda urval (Bryman, 2011, s. 350) vilket innebar att en homogen 

och ändamålsenlig grupp valdes ut (Back & Berterö, 2015, s. 151). Det betyder att för denna studie så 

valdes nio personer ut som uppfyllde kriterier för äldre student. Av dessa nio tackade sju stycken ja till 

att deltaga i studien.  

Medelåldern för dessa personer var 48 år, i ett åldersspann mellan 38 och 58 år, med de gemensamma 

erfarenheterna av att vara eller ha varit en senior student (Back & Berterö, 2015, s. 151).  

Kontakt har skett genom ”snowballing”, snöbollsmetoden (Smith et al. 2009) som innebär att 

respondenter till studien hittats genom kontaktnät. Det har i denna studie inneburit att fråga runt 

bland vänner, släktingar och arbetskamrater, vilket medfört att respondenterna är hemmahörande i 

södra Sverige och därigenom också en koncentration till refererade lärosäten i södra Sverige.  

Det slumpade sig till att studien har en jämn könsfördelning av kvinnor och män, samt enstaka person 

som föredrog att kalla sig hen, i egenskap av att i första hand vara människa. 

Datainsamling genom intervjuer 

Metod för datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer av respondenter, som börjat 

att studera efter länge tid i arbetslivet och avslutat studierna vid en ålder av som yngst 38 år och som 

äldst 58 år med pågående studier. Intervjuerna utgick ifrån respondenternas erfarenheter och 

upplevelser om motivation och barriärer som påverkat det seniora lärande. 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att en person i taget telefonintervjuades genom 

mobiltelefon (med inspelningsfunktion) med utgångpunkt från de tre frågeområdena: motivation, 

möjligheter och barriärer. Intervjuerna som tog mellan 40-60 minuter följde en i förväg upprättat 

intervjuguide (bilaga 1). 

Datan som framkom ur intervjuerna var berättelser och ord som tematiserats och tolkats.  

Analysarbetets steg 

Analysarbetet (Rienecker & Jørgensen, 2006, s. 185) har följt följande steg: 

1. Intervju (Smith et al., 2009, s. 59). 

Analysarbetet började direkt efter varje genomförd intervju. Att inte låta materialet vänta kan vara 

betydelsefullt eftersom även känslan av intervjun då kan fångas. 

2. Transkribering (Smith et al., 2009, s. 59). 

Detta steg bestod av att lyssna igenom intervjun och under intervjun förda anteckningar en gång för 

att vid andra genomlyssningen påbörja transkriberingen vilket innebar att anteckna respondentens 

ord och även teckna ner egna kommentarer. 

3. Exempel på analysarbete (Hjerm et al., 2014):  

Vidare påbörjades arbetet med att identifiera teman (Hjerm et al., 2014, s. 63) vilket gjordes genom en 

mer systematisk genomläsning. En tabell skapades utifrån frågeställning, anteckningar och en början 

på tematisering.  

Efter den inledande fasen övergick arbetet i att lista teman och sortera in dem i kluster för att 

analysera likheter och olikheter. Som exempel kan nämnas att frågeställning kring motivation 

resulterade i sammanslaget (gemensamt resultat från de sju respondenterna) fyra punkter, studera för 

att få bättre arbetsuppgifter/studera för att byta inriktning på nuvarande arbetsuppgifter/studera när 

individen blir uppsagd/varsla och studera för att vara beredd för kommande förändringar på 

arbetsplatsen. Dessa sammanfördes till det gemensamma temat ”yttre faktorer som är 

arbetsrelaterade”. Ur dessa fyra teman identifierades ett huvudtema som i detta fall analyserades till 

”Förändring kopplat till arbetslivet”. 
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Tabell 2.  Exempel på tematisering. 

ID – Fråga  Exempel på svar Tema Huvudtema 

M01 - Fråga:  

Var ditt beslut att börja 

studera kopplat till ett 

behov i ditt yrkesliv eller 

vara avsikten att byta 

yrke (eller annat)? 

Jag var inte motiverad 

först för jag ville 

fortsätta mitt arbete 

men när jag blev 

uppsagd så tänkte jag… 

Jag började känna mig 

sliten i kroppen… 

Studera för att få bättre 

arbetsuppgifter 

Förändringar 

kopplade till 

arbetslivet 

 Jag ville fortsätt inom 

mitt yrke men jag ville 

ha andra 

arbetsuppgifter, sen 

hade jag gått några 

internkurser… 

Studera för att byta 

inriktning på nuvarande 

arbetsuppgifter  

 

 Jag blev uppsagd och 

tänkte att något måste 

man ju göra så därför 

började jag att studera, 

först på deltid… 

Studera när individen 

blivit uppsagd/varslad 

 

 På min avdelning såg 

jag att det började t bli 

ont om arbete och jag 

hade hört att de hade 

börjat att permittera… 

Studera för att vara 

beredd för kommande 

förändringar på 

arbetsplatsen 

 

 

Forskningsetiska aspekter  

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och de är indelade i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav handlar om forskningsetikens flöde genom att 

omfatta förhållandet mellan forskningens inriktning och etiska krav på forskaren (Vetenskaprådet, 

2011) 

Inför och under denna studie så har de etiska aspekterna beaktats genom att redan i ett inledande 

skede av litteratursökning välja artiklar med vetenskaplig kvalitet inom forskningsfältet 

(Vetenskapsrådet, 2015). 

Informationskravet beaktades då respondenterna kontaktades via mejl (via kontaktperson, 

förstahandskontakt till tilltänkt respondent) och i mejlet var ett informationsbrev bifogat (bilaga 1) där 

det informerades om studiens syfte och hur den skulle bedrivas och att deltagandet är frivilligt och 

även kan avbrytas under intervjun om respondenten så finner lämpligt vara. Efter att initial kontakt 

tagits av kontaktperson till respondent så bekräftade respondenterna via mejl och tidpunkt för när 

intervjuerna skulle genomföras. Nio personer tillfrågades och sju tackade ja till att medverka i studien.  

Samtyckeskravet beaktades då respondenterna informerads om att det är frivilligt att delta och att 

informationen skedde både skriftligt och muntligt. Speciellt informerades om att det går bra att säga 

nej, även under pågående intervju. 

Konfidentialitetskravet innebär i denna studie att materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

och förvaras på ett säkert sätt, vilket i denna studie innebär ett låst utrymme. Att materialet 

sammanställs i en uppsats informerades om liksom att det inte kommer att gå att spåra den enskilda 
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individens bidrag. Inga personer är namngivna och det är bara författaren som har tillgång till 

material. De inspelade intervjuerna har efter transkribering raderats och övriga anteckningar och 

noteringar kommer att dokumentförstöras efter studiens godkännande. Konfidentialitetskravet är av 

mycket stort värde för studien och har varit ett löpande förhållningssätt. 

Nyttjandekravet De personuppgifter som använts i kontakt med respondenterna har varit namn och 

mejladresser., i vissa fall enbart förnamn. Dessa uppgifter kan inte härledas till studien och kommer 

inte att föras vidare. Vissa respondenter önskade ta del av färdig studie och den kommer då att mejlas 

till berörda. Studien avses inte nyttjas för kommersiella ändamål.  

Resultatredovisning och analys 

Respondenternas beskrivningar av upplevelser och erfarenheter som motiverat till seniora studier 

resulterade i två huvudteman, Förändringar kopplade till arbetslivet och Det livslånga lärandet ur 

individens perspektiv och initiativ och denna redovisning och analys inleder kapitlet.  

Vidare presenteras respondenternas tankar och upplevelser om undervisning och lärande vid 

högskolorna, vilket resulterade i de båda huvudteman Närhet och valmöjlighet respektive Erfarenhet. 

I den tredje delen ger respondenternas sin syn på vad som kan upplevs som barriärer för det seniora 

lärandet och i denna del av studien så var det svårare att sammanföra barriärer till några få 

huvudteman då barriärer kan uppstå i de flesta situationer, både praktiska, familje- och 

omvärldsbarriärer liksom det egna jagets dåliga självförtroende. Det gemensamma för barriärerna kan 

tolkas till att de är orsakade av en förändring därav huvudtemat Förändring.  

Ett övergripande resultat, benämnt överordnat tema för områdena motivation, förutsättning och 

barriärer är Förändring. 

I varje avsnitt presenteras resultat och en analys. Avslutningsvis visas en illustration med hjälp av 

förändringshjulet över hur en uppfattad situation som arbetslöshet kan kopplas till det övergripande 

temat förändring genom stegen motivation, lärande och barriärer.  

Då respondenterna är få till antalet och sekretess och anonymitet är garanterad så valdes att redovisa 

respondenternas upplevelser grupperade, där likartade upplevelser framträder. Respondent nämns 

inte specifikt genom respondent A, B eller C utan oftast respondent, i obestämd form eller 

respondenterna, i enlighet med anonymitetsgarantin. 

Faktorer som motiverar respondenterna att börja studera  

Resultaten visar att flera respondenter ursprungligen inte hade några tankar på att studera men att 

såväl yttre som inre faktorer hade motiverat dem till att komma påbörja denna förändringsprocess. En 

betydelsefull yttre faktor, var situationen på arbetsplatsen vad avser arbetsbrist, varsel och kommande 

uppsägningar vilket påverkade respondenterna att inse att en förändring troligtvis måste ske. En 

respondent sade till exempel att han eller hon inte såg några ”andra val än att börja studera” på grund 

av sådana förändringar på arbetsplatsen. För några respondenter berodde motivationen på att 

nuvarande yrke var fysiskt tungt och för att få ett fysiskt lättare jobb så behövdes kompletterande 

utbildning. Även faktorer som arbetsuppgifternas art och arbetsmiljön var av betydelse och påverkade 

motivationen att börja studera på högskola. Några respondenter hade nyligen varit arbetssökande och 

i samband med detta kontaktat Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och/eller den kommunala 

vuxenutbildningen, Komvux. I kommunikationen med dessa organisationer fanns en viss påverkan att 

börja studera, vilket upplevdes som positivt och motivationshöjande. I vissa fall fick respondenterna 

ekonomiska bidrag, vilket ytterligare bidrog till studiemotivation. Dessutom, kontakten med dessa 

organisationer resulterade i ökad kunskap om rättigheter och möjligheter som fanns för att påbörja 

högre studier, vilket underlättade för respondenterna att ta steget mot en högskoleutbildning. Vid flera 

svenska högskolor är det möjligt att studera på distans och några respondenter lyfte fram detta som en 

viktig faktor. En inre motivationsfaktor, enligt respondenterna, var en allmän insikt om att den 

nuvarande utbildningsnivån kanske inte var tillräcklig och att de därför ville utveckla och specialisera 



15 
 

sig. Detta hade i sin tur medfört att de påbörjat högskolestudier vilket, för en del av dem, innebar att 

de varvat arbete och studier i syfte att skaffa sig en bättre utbildning. En nyfikenhet väcktes också när 

förändring genomfördes på arbetsplatserna och arbetskamrater diskuterade möjligheterna att studera. 

En respondent berättar att när nyfikenheten tog över så påbörjades en orientering bland utbud av 

möjliga vägar för vidare studier. Detta kunde ta tid, men efter ett tag tog ”suget på att vidareutveckla 

sig” över och det påverkade den egna drivkraften.  Bakgrund var att respondent arbetat länge och att 

genom lyckade internutbildningar genom jobbet växte självförtroende och motivationen till ytterligare 

studier. Att livsmönstret passade in kunde också påverka initiativ och motivation för att börja studera. 

Motiverande kunde också vara arbetsgivarens intresse för individens kompetensförsörjning genom att 

ekonomiskt bidra genom exempelvis tid eller som minimum ersätta utgifter för böcker. Att inte behöva 

oro sig för den ekonomiska biten bidrog starkt till motivation för studier. Att motivation kommer 

inifrån individen nämndes och bekräftades av flertalet respondenter liksom upplevelsen att kunna mer 

än man trodde – ”jag var rätt bra på att plugga”. Motivation kunde också ses som ”av nöden tvungen 

att göra något” och att tankar om att plugga vidare inte fanns från början utan den växte fram vartefter 

respondenten studerade med framgång.  

Respondent framhöll att ”framgång föder framgång” genom avklarad kurs gav motivation till en kurs 

till. Att ökat självförtroende genom studier gör att motivation för studier påverkar – ”när jag klarat en 

kurs så tänkte jag att jag kanske vågar en till och sen hade jag en utbildning” berättade en respondent 

med betoning på viss förvånande, ”att jag kunde, att jag kunde mer än jag trodde”. Motivation och 

gnista som tändes för att studera var genom samtal med andra som berättade hur det var att studera. 

En respondent för denna insikt för vidare till andra och menar att ”kan du deklarera och uppfostra 

barn så kan du studera”.  ”Att kunna påverka är min motivation och kunskap ger möjlighet att kunna 

påverka” menade respondent som inte heller upplevde ett stort steg till att bli senior student. Att börja 

studera var också ett steg och en förändring som respondent alltid velat göra. Svårt att sätta ord på vad 

motivation är men att det kan ha med drivkraft att göra känns som ”ett eget initiativ som finns inom 

mig” menade respondent som också pekar på vikten av undervisningens kvalitet. Den inre drivkraften 

är vägen när man är en senior student – ”om jag har bestämt mig så genomför jag det”. Gnistan tändes 

– roligt att plugga, lite spelar slumpen in också, genom kontakt med andra som berättar om vad de gör 

och hur de kommit dit och med vilken utbildning, ges motiverande faktorer till den som står inför en 

förändring. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat att viktiga yttre motivationsfaktorer är förutsättningar 

och förändringar på arbetsplatserna, stöd och hjälp från Arbetsförmedling, Trygghetsrådet och/eller 

Komvux samt möjligheten att studera på distans. Vidare visar resultaten att viktiga inre faktorer är 

nyfikenhet och intresse (ett ”sug” att vilja utveckla sig), lyckade internutbildningar, stöd från 

arbetsgivare samt självsäkerhet och upplevd framgång. 

Analys av motivationsfaktorerna 

Dessa resultat liknar de samband som Sogunro (2014) visat mellan motivation och vuxenlärande. 

Sogunros (2014) forskning har visat att äldre personers motivation till högre studier påverkas av både 

yttre och inre faktorer. Den yttre motivationen kan enligt Sogunro (2014) påverkas av förändrade krav 

på arbetsplatsen, då högre kompetens eller behörighet efterfrågas av individen och den inre 

motivationen handlar bland annat om den egna viljan att lära och utvecklas, vilket också min studie 

visat. Sogunro (2014) beskriver, liksom mina respondenter berättar, att det finns yttre motivation som 

styrs av att vilja byta yrke eller att hantera en situation av arbetslöshet och därigenom motiveras för 

lärande liksom den egna inneboende kraften att ta sig an den förändring det innebar att börja studera 

som vuxen men även på undervisningens genomförande och kvalitet.  

Detta samband och kraft kan kopplas till Sogunros (2014) beskrivning av de åtta motiverande 

faktorerna för genomförandet av studier vilka är kvalitet på undervisning och läroplan, kopplingar till 

verkligheten, återkoppling från lärare, självstyre och god rådgivning liksom en bra inlärningsmiljö 

vilket kan ses i tabell 3. 
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“The common theme running through the eight factors is their catalytic nature in motivating students 

to learn. In other words, students who are nestled in one or more of these eight motivating factors have 

the tendency of performing well in higher education” (Sogunro, 2014, s. 34). Citatet belyser vikten av 

de åtta motiverande faktorerna för ett senior lärande. 

Tabell 3. Åtta motiverande faktorerna för genomförandet av studier (Sogunro, 2014). 

1 Kvalitet på undervisningen 

 

Kvaliteten på undervisningen är avgörande för den seniora eleven 

då det handlar om nytta i arbetslivet, vidareutveckling, omskolning 

etcetera. 

2 Kvaliteten på läroplanen 

 

Kvaliteten i läroplanen ska komplettera lärandet till en helhet, den 

seniora elevens praktiska erfarenhet och den teoretiska ska bilda en 

helhet. 

3 Relevans och pragmatism 

 

En läroplan helt utan koppling till verkligheten kan ses som ej 

relevant då de flesta respondenterna har en praktisk anledning för 

sitt lärande.  

4 Interaktiva klassrum och 

effektivt ledarskap 

 

I uppskattande ordalag beskriver respondenterna de givande 

diskussionerna som förts under utbildningstiden. Sogunro (2014) 

beskriver att ”undervisning av vuxna är mest effektiv när den är 

interaktiv”. 

5 Progressiv bedömning och 

lämplig feedback 

 

Att snabbt få återkoppling är motiverande instämmer 

respondenterna i. Genom att får återkoppling efter en snabb 

rättning är motiverande, liksom ett snabbt svar. 

6 Självstyrande 

 

Att kunna planera sitt egna lärande och med flexibilitet är viktigt 

för den seniora eleven. 

7 Inlärningsmiljö 

 

Att miljön är skiftande beroende på lärosäte bekräftas av 

respondenterna som uppskattar moderna lokaler och användandet 

av tekniska hjälpmedel. Sogunro refererar till Kahler et al. (1985), 

”Students learn best if their environment is pleasant…”. 

8 Akademisk rådgivning 

 

Att som respondent uttryckte det att lärare sa ”läs i boken” är inte 

förenligt med god rådgivning, utan här handlar det om 

tillgänglighet, diskussioner och vägledning, som också fanns 

representerade genom respondenternas upplevelser. 

 

Det som påverkar respondenternas studier 

Resultaten visar att äldre studenter återfinns i ett sammanhang där familj, vänner, arbetskamrater och 

arbetsplats liksom individens upplevelser och erfarenheter påverkar studierna. Av resultaten framgår 

att respondenterna överlag inte lägger någon avgörande vikt vid ålderns påverkan på studierna. Som 

exempel kan nämnas respondent som har haft strategin att inte gå ut och skylta med åldern då 

respondenten inte tycker att den har någon betydelse. Det lyftes också fram som viktigt att vara 

öppensinnad och inte spela på sin erfarenhet, men det konstaterades vidare att vissa äldre har svårare 

att komma in i grupper med flest yngre. Citat från respondent ”en del yngre är gamla och en del äldre 

är unga” men det är inställningen som är av betydelse.  

Att andra vuxnas attityder och sociala tryck spelar in bekräftas men också den avgörande egna 

självkänslan. På arbetsplatser där stora företag/fabriker läggs ner så blir det med automatik att även 

äldre samlas inom de utbildningar som finns till utbud på platsen och då är det inte en äldre individ 

som sticker ut utan mer en hel grupp.  
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På direkt fråga om val av campus kontra distansstudier så tycket majoriteten av respondenterna att 

campusstudier är bättre än distansstudier men också med en mer nyanserad insikt att campusstudier 

innehåller så mycket allmänna kurser som den seniora studenten inte är intresserad av utan att det då 

passar bättre med att läsa enstaka kurser för då var fokus på just det ämne man ville förkovra sig inom. 

Men det fanns också den aspekten att den seniora eleven tappar den sociala biten vid distansstudier. 

Flest respondenter valde en högskola i närheten av hemmet av rent praktiska skäl och valde då ur de 

program som fanns på närmaste lärosäte. Ofta beskrevs också intresset för att vilja tillhöra en klass 

och till och med att ”alla behöver en klass” och att det behövs fysisk närvaro och att den inte kan 

ersättas med exempelvis diskussioner via distansstudier. Flera ville testa fullt ut att vara delaktig i ett 

program och tycket inte att åldersskillnad spelade så stor roll.  

I uppskattande ordalag nämndes att i moderna utbildningar så finns rena föreläsningar men också 

möjligheten att interagera med andra och att nyare högskolor/universitet främjar öppenhet i 

lärsituationen där erfarenheter från studenterna framhävs. Vidare framkom divergerande 

uppfattningar om att vara student på äldre universitet (så kallat anrikt) kontra nyare 

högskola/universitet, där den ena falangen framhöll den höga kompetensen på föreläsarna på äldre 

universitet och uppskattade den undervisningen som där bedrevs, i specifikt fall med en liten grupp 

som främjade samtal och diskussioner direkt med föreläsarna (som också var vida erkända författare 

inom vetenskapen) och detta uppfattades som prestigelöst och positivt. Den andra falangen beskrev 

det som ”att komma till ett anrikt universitet var som att kliva in i medeltiden” med lärare/föreläsare 

som hänvisar till ”att det sitter i väggarna och så här har vi alltid gjort”. Flest respondenter menade att 

i undervisningen var de största skillnaderna på interna och externa lärare/föreläsare. De interna, 

anställda på lärosäte, var oftare längre från verkligheten och med det också sämre lärare, externa 

föreläsare som hade jobbat i exempelvis industrin tillförde betydligt mer än de som stannat inom 

lärosätets väggar uppgav respondent. Men också här finns divergerande uppfattningar där den seniora 

eleven med erfarenhet från arbetslivet törstar efter den akademiska biten och inte efterfrågar den 

praktiska. Exempel så framkom från respondent att inom naturvetenskap/tekniska ämnen så finns det 

betydligt större kopplingar till verkligheten än inom humanistiska ämnen. En ytterligare aspekt var att 

nyare högskolor/universitet använde sig av gästföreläsare från ”de anrika universiteten” vilket bidrog 

positivt till lärsituationen och sågs som statushöjande. En reflektion som gjordes var att lärare på 

Komvux framstod överlag som mer verklighetsanknutna än lärare på högskolan, då deras praktiska 

kompetens var betydande. Upplevelsen av diskussioner på nätet vid nätstudier sågs inte direkt som 

positivt utan mer som svårt och inte lika givande som vid fysiska träffar. Någon var med om en, som 

respondenten uppfattade, ”ny pedagogik” där inga böcker fanns utan man skulle ta reda på svaret 

själv, vilket inte uppskattades. En problembild som beskrevs var att läraren inte hade så mycket 

erfarenhet från verkligheten och att det innebar en viss maktobalans, vilket kunde uppstå då senior 

student vidarestuderade ämne som också läraren såg som sitt område.  

Samtliga respondenter refererade till att de varit med om olika pedagogiker för lärande och att det inte 

finns en röd tråd, en enad pedagogik eller samlad plan för hur lärande till vuxna ska bedrivas. Även 

inom samma lärosäte så bedrivs undervisning på olika sätt och som en respondent sa ”det finns ingen 

pedagogik och det är slumpen/turen som avgör vilken lärare man får”. Respondent menar att ”som 

vuxen studerande vill man att lärarna och föreläsarna har och utför en pedagogik som är anpassad för 

vuxna elever”. Att hitta sina egna förutsättningar för det seniora lärandet genom val av lärosäte är till 

största del präglat av närhet till lärosätet medan det dominerande valet av lärande via distansstudier 

väljs utifrån ämnet. Att ha en tryggad ekonomi är en förutsättning liksom viljan att dela med sig av den 

egna erfarenheten i lärsituationer. En förutsättning för det seniora lärandet som lyfts av flertalet 

respondenter som positivt är möjlighet till närheten till lärosäten och om det saknas så väljs 

distansstudier och då är det ämnet som styr vilket lärosäte som väljs och här är vikten av ett brett urval 

av distanskurser att välja mellan viktigt.  

Sammanfattningsvis visar dessa resultat att geografisk närhet påverkar valet av kurser och program 

och att det ibland bildades informella grupper (yngre respektive äldre) vilket kan påverka 

undervisningen. Det upplevdes finnas skillnader mellan olika lärares undervisning och kvaliteten på 

undervisningen upplevdes skilja sig åt mellan olika kurser och olika lärosäten. Sammanfattningsvis 
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visar resultaten vidare att de respondenter som valt att studera på distans uppgav att de inte 

prioriterade att välja en högskola i deras geografiska närhet utan i första hand valde kurser de ville 

läsa, oavsett var högskolan låg. Det fanns även respondenter som saknade högskolor i deras närhet och 

av detta skäl tvingades läsa på distans då de inte ville byta bostadsort eller hade möjligheter att pendla. 

Oavsett om studierna skedde på campus eller distans, uppgav respondenterna att det var viktigt med 

en trygg privatekonomisk situation. Det var en förutsättning för att kunna fokusera på studierna, 

uppgav de. De som hade erfarenheter av studier både på campus och distans sade att lärandet skilde 

sig åt. Det sociala samspelet och diskussioner upplevdes som mindre omfattande och givande på 

distanskurser jämfört med på campuskurser. Det var även respondenter som ansåg att innehållet på 

campuskurser ibland var för brett och att innehållet inte alltid var relevant för dem. De uppgav att 

distanskurser oftare hade ett tydligare fokus på sådant som de upplevde intressant och givande. 

Analys av påverkansfaktorer 

Resultat kan relateras till Caruth (2014) som beskriver att en annan metod för undervisningen krävs 

för att utbilda vuxenstuderande och att det beror på det mer komplexa livet för dagens vuxna. Caruth 

menar vidare att vanliga pedagogiska metoder inte är tillräckliga för att tillgodose behoven hos dessa 

icke traditionella studenter och deras komplicerade liv. Skillnaden på att lära ut till unga är ett 

lärcentrerat tillvägagångssätt, en överföring av information genom att eleven memorerar. Genom 

andragogik som metod innebär det att förutom att memorera så handlar det om 

problemlösningsförmåga (Caruth, 2014). Studenter uttryckte glädje av utbildningen som en följd av att 

ha kontroll över sitt lärande (Caruth, 2014). 

Hsu et al. (2015) menar att den vuxna studenten med sin större livserfarenhet, arbete, upplevelser och 

mognad, har olika förväntningar när det gäller formellt lärande. Hsu et al. menar att den seniora 

studenten har en stark önskan att bygga vidare på tidigare kunskaper där Guided independent 

learning, GIL, kan vara användbar och som i korthet bygger på: 

 Konstruktivism och autentiska aktiviteter  

o Menas att en kunskap byggd på reflektion och granskning av sina erfarenheter. Viktigt 

att få delge sin egen erfarenhet och diskutera andras. 

 Situationsanpassat lärande 

o Kan innebära rollspel, studiebesök eller annan verklig situation. Respondenterna 

uppskattade intressanta diskussioner. 

 Självstudier 

o Menas aktivt deltagande i sin egen inlärningsprocess. Att kunna planera sin tid. 

 Upplevelsebaserat lärande 

o Förmåga att arbeta inom ramen för erfarenheter och problembaserat lärande. Att 

koppla ny kunskap till egna upplevelser. 

 Kritiskt tänkande och transformerande lärande 

o Den vuxna eleven relaterar sina studier till sina egna problem och situationer. Gärna i 

dialog med andra. 

 Samverkande lärande 

o Att arbeta i grupp av två eller fler för att uppnå gemensamma mål. 

 Känsla av gemenskap 

o Det är viktigt att främja en känsla av gemenskap, även vid studier på distans. Refererat 

till respondenterna upplevelser så kan det bekräftas att känsla av gemenskap kan vara 

problembild vid distansstudier.  
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 Modulära lärande 

o Att lärandet är utformat efter en strategi från lärandemål, undervisningsmetoder och 

bedömning. Upplevelser från respondenterna är att denna röda tråd ofta saknas. 

 Intensivkurser 

o Kan uppfylla behov hos studenter som har begränsad tid till förfogande. Studier visar 

att intensivkurser kan ha bra läranderesultat. Reflektion från respondent är att vid 

längre utbildningar så kommer man ifrån arbetslivet och att det ibland kan vara bättre 

med intensivkurser för att förbättra kompetens inom speciellt område. 

 Hybrid eller blandade kurser 

o Menas en kombination av klassrum och distansstudier. Kan upplevas som att man rår 

över sin egen tid enligt respondent. 

 Ny teknik och Web 2.0 för vuxnas lärande 

o Hsu et al. (2015) menar att bloggar kan vara tillämpbara för vuxenstudenter liksom 

andra presentationer, inlägg som kan besvaras asynkront. 

 

Kännetecken för en GIL modul är enligt Hsu et al. (2015, s. 120-121): 

 Highly structured, with necessary learning objectives and tasks clearly outlined 

 Helps students apply knowledge, discover a new insight, transfer learning to a new setting 

and/or acquire a new skill. 

 Deepens understanding through experience, insight or discovery. 

 Applies and reinforces academic content taught in-class or provided through course notes, 

textbook readings, readings of paper and articles, etc. 

 Is meaning (I.e., useful or practical in some way). 

 Can be completed within a reasonable period. 

 

“Guided independent learning (GIL) is a pedagogical approach that provides a structured path to help 

adult student apply knowledge, discover new insight, transfer learning to a new setting and/or acquire 

a new skill” (Hsu et al., 2014, s. 120). Citatet kopplar an till konstaterande utifrån respondenternas 

erfarenheter på att det ska finnas tydliga krav på att undervisningen ska vara anpassad för den vuxna 

eleven. 

Uppfattning om undervisning och lärande vid högskolorna 

Resultaten visar att undervisningens innehåll och form kan variera beroende på vem som är lärare på 

kursen, enligt respondenterna. Denna skillnad finns också inom samma fakultet, enligt dem. 

Respondenter anser att det finns engagerade lärare, som har inspelade föreläsningar, övningar, 

diskussioner och en närvaro för sina elever, medan andra lärare är mindre engagerade och kan säga 

sådana saker som ”det står i boken” istället för att mer konkret hjälpa studenterna. 

Vidare, resultaten visar även att respondenter upplevde skillnader mellan lärarnas pedagogiska 

förmåga och att som student inte veta på vilket sätt undervisningen skulle genomföras, medförde en 

osäkerhet enligt respondenter. Liksom den detaljerande beskrivningen i kursplaner för vilka mål 

eleven ska uppnå likaså efterfrågas på vilket sätt läraren bidrar till detta och hur undervisningen 

bedrivs, det vill säga en validering av lärarens förmåga och teknik. Respondent menar att man vill veta 

att undervisningen kommer att bedrivas genom förberedda föreläsningar och inte passiva 

instruktioner.  
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Flera respondenter nämnde osäkerheten inför att bli en senior student. Känslan av dåligt 

självförtroende och att man inte riktigt vågar. Respondent menar att studieintresset inte var så stort 

tidigare (grundskola och gymnasium) och därför inte visste om det skulle fungera. Ahl (2004) gör 

också denna koppling till påverkan av tidigare dåliga skolerfarenheter.  

Analys av undervisningen och lärandet 

Ovanstående resultat kan relateras till EU (2011/C 372/01), som sprider en uppmaning och ett sätt att 

lära, där vuxenlärandet ska utveckla en kultur för livslångt lärande. Kreativitet och 

innovationsförmåga nämns liksom att det aldrig är försent att lära. Att EU uppmärksammar 

befolkningens åldrande och gör det med koppling till lärande och att tillvarata vuxnas erfarenheter 

uppfattas av respondenterna som positivt och som ett rättesnöre för lärosätenas utveckling och 

profilering. 

 

Den individuella respondents reflektion av sitt egna lärande kan i övergripande resonemang anknyta 

till den av Ho och Kao (2007) beskrivna U-modellen genom stegen Sensing, Presencing och Realising 

och tolkas i nedan förenklad bild utifrån respondenternas förmedlade bild av lärande från steget att 

börja studera, genom studietiden och till medvetenhet om den individuella kompetenshöjningen. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förenklad bild av ”The U movement” (Ho & Kao, 2007, s. 300). 

Vidare kan även resultaten relateras till den forskning som genomförts av Caruth (2014), som handlar 

om undervisningsmetoder och vuxenstuderande. Caruth (2014) utgår ifrån att äldre studenter har ett 

mer komplext liv, jämfört med yngre studenter, och att detta påverkar lärandet. Vanliga pedagogiska 

metoder inte är tillräckliga för att tillgodose behoven hos dessa icke traditionella studenter och deras 

komplicerade liv. Skillnaden på att lära ut till unga är ett lärcentrerat tillvägagångssätt, en överföring 

av information genom att eleven memorerar. Genom andragogik som metod innebär det att förutom 

att memorera så handlar det om problemlösningsförmåga (Caruth, 2014). Studenter uttryckte glädje 

av utbildningen som en följd av att ha kontroll över sitt lärande (Caruth, 2014). 

Resultaten kan även relateras till Hsu et al. (2015), som menar att den vuxna studenten med sin större 

livserfarenhet, arbete, upplevelser och mognad, har olika förväntningar och önskan om att bygga 

vidare på sina erfarenheter. 

Realising – medvetenhet 

om och framväxt av ny 

kunskap sätts till handling, 

”nya möjligheter, ny framtid” 

Presencing – tillåter den inre 

kunskapen att växa fram, att 

genom studier tillföra något nytt, 

”identitet som student”, ”jag kan” 

Sensing - Känner av 

läget, börjar studera, 

tillåter sig att bli ”ett med 

situationen”, fokus på 

studier, ”får en knuff” 
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Begränsande faktorer som kan påverka studierna negativt 

Resultat visar att det finns en stor vidd av barriärer som respondenterna upplevt, från praktiska till det 

egna dåliga självförtroendet och att hinder möter den seniora studenten på vägen, inför att börja 

studera och att genomföra studier, bekräftas av respondenterna.  

Citat från respondent ”jag fick inget lån när jag ville fast jag försökte övertala CSN om hur motiverad 

jag var och att alla borde få låna till studier”. Att de ekonomiska förutsättningarna finns är avgörande 

för om det går att förverkliga ett seniora lärande. Några respondenter närmade sig studierna genom 

att också förvärvsarbeta och konstaterade att det var arbetsamt och när respondent blickar tillbaka så 

är det ingen situation som respondenten önskar igen. Respondent uttrycket att ”det är inte den rent 

sämre ekonomin som är avgörande för studier utan mer avsaknaden av möjlighet att låna till studier”. 

Regler kring CSN lån borde vara mer flexibla och ses i dagsläget som begränsande, menar flera 

respondenter. 

En barriär kan också var tid eftersom man inte har reglerad arbetstid då man måste jobba med 

studierna hela tiden. Att aldrig vara riktigt ledig kan också upplevas som begränsande och smygs det in 

en ledig dag så görs det dåliga samvetet sig påmint, menar respondent. Den vuxna studenten ser att 

studier är som att arbeta, medan yngre studenter har roligare och innefattas av en helhet kring 

studielivet, menar respondent. Att det tar tid att studera bekräftas av flertalet respondenter. Att den 

tid som behövs för studier överstiger ett heltidsarbete lyfts fram som begränsande och ses som 

oförstående av omgivningen och även om det finns positivt stöd från familjen så kan familjen bli 

förvånade över hur mycket tid studierna tar i anspråk. Familjen kan vara van vid att respondent 

arbetar heltid och likställer då arbetstid med den tid och omfattning som studier skulle ta, vilket kan 

innebära att barriär uppstår. Att kämpa med ”23.55 inlämningar” kan orsaka hinder för den fria tiden, 

det vill säga den ”vanliga fritiden”.   

Ytterligare begränsningar för den senior eleven kan vara omgivningens kommentarer om ålder och vad 

studierna syftar till. Svar som eget lärande och att den seniora studenten läser för att förkovra sig kan 

upplevas som provocerande och att behöva försvar sitt egna val att studera kan upplevas som jobbigt. 

De flesta respondenterna kände dock inte av något motstånd av omgivningen men berättade om hur 

omgivningen blivit förvånad över den seniora satsningen på en utbildning. Flera respondenter 

uttryckte sig som att ”de får tycka vad de vill”, jag har bestämt mig. 

Utbildningen längd kan vara barriär eftersom exempelvis en tvåårig utbildning kan vara så pass lång 

att man missar chanser som dyker upp i arbetslivet, ”sen blir man två äldre dessutom” som en 

respondent uttryckte det liksom att med yrkesambitioner så är två år långt för den seniora studenten. 

Fortbildningskurser/enstaka kurser på ett halvår är mer överblickbart.  

Begränsande kan också vara sättet att lära ut, att man inte vet hur det ska gå till, allt beroende på 

lärare. Respondent beskriver också upplevt motstånd från lärare, oftast från lärare som inte har 

erfarenhet från verkligheten. Fler lärare hade forskat än förvärvsarbetat och detta hindrar den seniora 

eleven genom att erfarenheter inte kan bemötas praktiskt och detta kan upplevas som begränsande. 

En återkommande begränsande faktor och barriär kan kopplas till individens självförtroende. Att 

barriärer ofta uppstår inifrån den seniora studentens egna värderingar och ramar kan uttryckas som 

att ”jag skapar mina egna barriärer - jag hade inget självförtroende och visste inte om jag vågade - den 

största barriären är jag själv”. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat att barriärer kan vara att det tar längre tid i anspråk 

att studera än vad familj och omgivning har förväntat sig. Att arbetsgivaren inte alltid uppskattar 

individens initiativ till att studera. Ekonomin kan påverkas och det är svårt att överblicka längre 

studiers resultat och investering. 

Analys av begränsande faktorer 

Dessa resultat kan uttryckas att barriärer och möjligheter står varandra nära. Det som kan beskrivas 

som en barriär som exempelvis omgivningens påverkan kan också vara det stöd och motivation som 

behövs. Barriär i form av att vara senior student beskriver Saar et al. (2014) att med fler vuxna 
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studenter så borde det speglas i undervisnings- och examinationsmetoder som också nämner att 

begreppet livslångt lärande inte fått tillräcklig respons inom den högre utbildningen.  

Barriärer, enligt Saar et al., applicerat på svenska förhållanden kan sammanfattas vid diversifiering, 

tillgång, och flexibilitet. Med diversifiering menas de nationella utbildningssystemen baserat på 

variation och längd. Få tillgång till är krav på tidigare studier och formella tillträdesbegränsningar. 

Med flexibilitet menas innebörden av tillgång till deltidsstudier, kvällsstudier, variation och längd av 

kurser/utbildningar. Att kunna kombinera arbete/familj och studier. 

Saar et al. (2014) refererar även till Bolognaprocessen som medfört att stora reformer ägt rum inom 

högre utbildning och haft viss effekt av ökade möjligheter för vuxnas deltagande i högre utbildning. De 

länder som visat högst deltagande av vuxna studenter har ägnat mer tid åt åtkomstprincipen vilket 

visar att institutionella hinder spelar en viktig roll i den seniora elevens inträde till den högre 

utbildningen.  

Hinder som tillträdeskrav kan kompenseras genom andra åtgärder såsom högre flexibilitet i tid och 

plats för studierna. Saar et al. (2014) har formulerat några rekommendationer som kortare 

utbildningar eller program. En modulering av ett program eller kurs i segment som kombinerar kurser 

på ett nytt sätt samt möjliggöra on-line alternativ som inte kräver fysisk närvar, en utveckling av 

distansstudier. Att se över studiemedelssystemet och bidragsdel är också en viktig del liksom 

samspelet med arbetsmarknaden och dess behov av kompetenser. 

Att tekniskt kunnande också kan vara en barriär menar Östlund (2008) som beskriver att intresse för 

ny teknik och dess praktiska tillämpning och att inom utbildningen använda sig av denna kan vara 

ojämn mellan könen, då Östlund beskriver mäns större intresse för teknik och att uttrycka sig i skrift.  

Förändring som överordnat tema 

Resultat från intervjuerna har tematiserats (se exempel tabell 2). Teman som framkommit genom 

intervjuerna är grupperade utifrån studiens frågeställningar kopplade till motivation, lärande och 

barriärer och har genom analys grupperats till olika huvudteman. 

Utifrån frågeställningar kring motivation framkom att motivation genom yttre faktorer kunde 

sammanföras till ett huvudtema benämnt ”Förändringar” kopplat till arbetslivet, medan motivation 

genom inre faktorer bildade huvudtemat ”Det livslånga lärandet ur individens perspektiv och 

initiativ”. 

Frågeställningar kring lärande genom yttre förutsättningar bildade huvudtema ”Närhet och 

valmöjligheter” medan lärande genom inre förutsättningar bildade huvudtema ”Erfarenhet”. 

För tema till barriärer framkom som huvudtema ”Förändring”. 

Sammanfattande resultat är att samtliga teman kan härledas till det gemensamma överordnande 

temat av Förändring.  

En förändring kan vara av olika art och här knyts en förändringssituation till Förändringshjulets 

perspektiv, utifrån beskrivning genom Folkhälsomyndighetens (2015) definitioner där 

förändringshjulet kan liknas vid att en individ påbörja en förändringsprocess utifrån olika faktorer 

som ur denna studies perspektiv är att börja studera som vuxen, från att ha varit ”inte beredd” eller 

”ambivalent” nu ta steget till ”beredd” och ”handling”.  
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Nedan illustreras, figur 3, situationen arbetslöshet som sporrar till det egna lärandet där en förändring 

på arbetsplatsen medför en förändringsprocess hos individen. Bilden knyter an till citat från 

respondenterna och visar på hur delarna motivation, lärande och barriär kan samverka fram till en 

förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Förändringshjulet hämtad från Folkhälsomyndigheten (2015). 
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Avslutande diskussion 

Nedan följer diskussion grupperat kring motivation, lärande och barriärer. Därefter följer 

sammanfattande påverkansfaktorer för det seniora lärandet. Sist i avsnittet återfinns metoddiskussion 

och avslutande reflektioner. 

Vad har motiverat de seniora personerna att börja studera?  

Tar en senior person steget in i studerandets värld efter en längre tid på arbetsmarknaden så finns det 

betydande motivationsfaktorer som styr detta steg. Genom att lyfta äldre som en viktig del ur ett 

bildningsperspektiv, enligt EU direktivet, så kan det bidra till att alltfler kan känna motivation till att 

se sig som utvecklingsbar och betydelsefull för sin arbetsgivare, även om åldern är högre. För 

bestående motivation så krävs också uppskattning från omgivning och att arbetsgivaren ser det 

seniora lärandet som en tillgång och konkurrensfaktor för det egna företaget. Det som var oväntat var 

den framträdande bilden av identitet och självförtroende förknippat med vad seniora studier kan bidra 

till och där även det social tillhörigheten var viktig. Denna insikt stämmer med Sogunro (2014) 

beskrivning av samverkan mellan flera olika motiverande faktorer som leder till framgångsrika 

studier. En slutsats kring motivation är att det kan behövas ”en knuff”, en förebild eller ett yttre krav 

för att ta steget till den individuella förändringsprocessen. Det framkom också en ödmjukhet, en lyx, 

att få studera. Det har för en del varit en dröm som blev till verklighet, ibland genom en uppsägning. 

Att också parallellt med arbetet gå en kurs då och då beskrevs som lyxigt, uttrycktes till och med som 

ett substitut för shopping. Att det framkom en stor skillnad på lärare och sättet att lära ut på är en 

insikt som respondenterna unisont framhävde och vad denna enorma skillnad på beror på, bör tas på 

alvar av undervisningsväsendet och förslagsvis studeras vidare. 

Vilka förutsättningar krävs för det seniora lärandet?  

Enligt Östlund (2008) så lyfts ett flexibelt lärande fram som något positivt för den seniora studenten. 

Slutsats ur intervjuerna visar på att flexibelt lärande inte är detsamma som att läsa distanskurser utan 

att det handlar om närhet till lärosätet, kommunikation mellan elever och lärare och att kunna välja 

kvällsförlagda föreläsningar. Basen och förutsättningen för ett senior lärande är att det ska finnas 

valmöjligheter. Möjlighet att välja var och vilket ämne man vill studera och på vilken tid. Det måste 

finnas förståelse hos arbetsgivaren för att humankapitalets förkovran är positivt för tillväxten för 

företaget liksom för den personliga utvecklingen. En direkt koppling kan göras till EU direktivet (2011) 

som säger att medlemsstaternas ska göra det livslångt lärande och rörlighet till verklighet genom att 

öka vuxnas deltagande i det livslångt lärande genom flexibla utbildningsvägar som till exempel att 

främja arbetsgivarens engagemang för lärande på arbetsplatsen. De äldre studenterna ser överlag sig 

inte som ”gamla” utan deras framtoning är att bli en del av gruppen, att dela med sig av sina 

erfarenheter när de efterfrågas utan att ”ta över” vid exempelvis gruppdiskussioner.  

Vilka begränsande faktorer möter den seniora studenten?  

Intervjuerna har gett exempel på att det är individen i sig som är den största enskilda begränsande 

faktorn genom att låta dåligt självförtroende, tidigare dåliga erfarenhet från studier och ovana låta 

styra. Dessa begränsande faktorer är ett urval som också uppmärksammats i studie av Saar et al. 

(2014). När individen överbryggat det egna inre motståndet så övergår eventuella barriärer till att 

omkringliggande strukturer ska vara gynnsamma för steget till det seniora lärandet. Därifrån går 

steget i riktning mot praktiska val av lärosäte och utbildning. Finns det inte en högskola/universitet på 

nära håll så väljs den möjligheten bort av den seniora studenten även om ämnet intresserar. Finns en 

skola på nära håll så framlyfts den sociala biten som viktig och inspirerande. Ofta för den seniora 

studenten så lockar inte campusstudier med yngre studenter utan för dem är det valmöjligheten 

genom distansundervisning som möjliggör självbestämmandet över studierna. Distansstudier väljs 

utifrån ämne medan campusstudier också välj utifrån närhet till lärosätet och gemenskap med andra 

studenter. Det som också berördes i samtliga intervjuer var den ekonomiska biten som kunde upplevas 

som begränsande genom att individen behövde ta lån men också som positiv bild genom att 

arbetsgivaren bidrog med antingen kurslitteratur eller med viss betald tid. 
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Sammanfattande påverkansfaktorer för det seniora lärandet 

Av arbetsgivaren kravställda studier 

Med kravställd utbildning menas att individen uppmanas/uppmuntrar till att studera för att 

arbetsuppgifter förändras och nya behörigheter behövs. Att arbetsgivaren direkt eller indirekt 

medverkar till att möjliggöra studier exempelvis ekonomiskt och arbetstidsanpassat. Att känna krav på 

att utbildas kan vara en barriär som balanserar mellan en osäkerhet och rädsla inför förändring liksom 

en nyfikenhet och intresse för att vilja utvecklas. 

Av en förändrad arbetslivssituation genom uppsägning 

Med förändrad arbetslivssituation genom uppsägning menas att arbetstagare blivit uppsagt på grund 

av förändring på arbetsplatsen exempelvis övertalighet vilket innebär uppsägning av personal. 

Förändringen kan medföra och möjliggöra studier och kan ses som en livsstilsförändring. 

Av eget initiativ och intresse  

En individ som drivs av en egen nyfikenhet, hög motivation och förmåga att appliceras nya teoretiska 

erfarenheter på arbetslivet kan beskrivas genom frasen ”Det livslånga lärandet” i en mer okomplicerad 

form. Det egna initiativet och intresset kan innefatta mål och möjlighet till ett nytt karriärsteg. 

Respondenterna bredd av påverkansfaktorer 

Respondenterna visade på en bredd inom dessa olika kategorier där de flesta har bakomliggande 

faktorer som styr in individen på det seniora lärandet. Genom ett yttre krav, en uppsägning eller hot 

om uppsägning kan vara den faktorn som gör att individen tar steget till att börja studera liksom 

insikten att högre utbildning kan medföra både intressantare arbete och personlig utveckling. 

Metoddiskussion 

En bakgrund till studien har varit EU direktivet som direkt menar att det aldrig är försent att lära och 

att EU parlamentets resolution från 2008 lyft ämnet att alla vuxna ska ha nytta av ett livslångt lärande. 

Genom att analysera forskning om det seniora lärandet så framgår att ämnet har en internationell 

relevans genom den gemensamma insikten att befolkningen blir allt äldre och att krav från 

arbetsmarknaden blir allt högre. Artiklarna sammantaget lyfter devisen om att det är skillnad på den 

unga och på den äldre elevens behov som student. Att tillvarata den äldres erfarenheter kan bidra till 

att motivation ökar för individen och att mål lättare nås.  

Genom intervjuerna med de sju respondenterna framkom olikheter i form av individuella 

bakomliggande faktorer till varför man valde att bli senior student men också likheter i form av den 

förändringsprocess individen genomgått från förvärvsarbetande till att bli student genom att ta steget, 

att fullfölja det, och att se arbetsmarknaden öppna sig genom nya möjligheter. 

Ett stort analysproblem under studien har varit att skilja begreppen vuxnas lärande och seniora 

lärande då definitionen som genomgående används är ”older student” vilket i flera studier är 

detsamma som en ålder av 25 år eller äldre (Caruth, 2014) och som även gäller för Saar et al. (2014) 

som skriver i klartext  att “adult students are based on 25 years of age or older” (s. 692). 

I USA så är en person vuxen (adult) vid 18 års ålder och Sogunro beskriver en adult learner/mature 

learner som ”any person socially accepted as an adult who is in a learning process, whether it is formal 

education, informal learning, or corporate-sponsored learning” (s. 22). Sogunro menar också att 

“Among many distinguishing characteristics, adult learners can be differentiated from other categories 

of learners simply by age” (22).  
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Reflektion 

Det kan konstateras att ämnet är aktuellt, att äldre studenter kommer att öka i antalet och att 

lärosäten måste anpassas till efterfrågad utbildning för vuxna och att detta medför att ytterligare 

forskning är motiverad. En inledande reflektion är också att en ung person förväntas studera medan 

en blivande eller aktiv senior student möts av förvåning.  

Gruppen av individer, de sju respondenterna, var en homogen och ändamålsenlig grupp då de 

samtliga var äldre studerande eller hade studerat som äldre, men nackdelen för studien var att de var 

få till antalet och att det inte därigenom går att dra generella slutsatser. Det var svårt att finna 

respondenter så därför fick kontakt med dem förmedlas genom kontaktnät i form av familj, vänner och 

bekanta. Det kan ha varit en nackdel att kontakt med respondenterna skedde på detta sätt men då 

bredden i ålder, kön och utbildning framkom så finns ändå ett bredare spektrum än om samtliga 

respondenter tillhört samma kategori. Det positiva var att genom analys kunna finna likheter och 

liknande problemställningar kring företeelsen av att vara äldre i en, i princip, annars homogen grupp 

av yngre.  

En nackdel genom denna metod är som Fejes och Thornberg beskriver (2015, s, 36-37), ”Eftersom 

varje kvalitativ studie är unik så kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt. De mänskliga 

elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och en svaghet i forskningen”.  

En gemensam slutsats är det seniora lärandet och det livslånga lärandet är här för att stanna och att 

det behövs en pedagogik anpassad för vuxna som är transparent, följer kvalitetsstandarder och är 

valideringsbar. Att flexibilitet finns och att lärosäten följer och utvecklas parallellt med 

teknikutvecklingen. 

Att fortsatt forskning bör ske framgår av de i studien refererade artiklarna och det faktum att dagens 

forskning idag likställer en 25-årig och en 50-årig student. Som förslag kan en del i framtida 

forskningsarbete utföras av riktade enkätundersökningar för att klarlägga ett nuläge eller bas indelat 

på flera mer väl definierade åldersgrupper i de högre åldrarna. Utifrån en bättre grund kan därifrån 

forskning fortsatt ske med riktade empiriska studier. Vidare finns ett behov av att studera hur våra 

svenska lärosätten hanterar EU:s krav avseende det livslånga lärandet (Europeiska unionen, 2011). 

Förslag från respondenter för att öka antalet seniora studenter 

- Går det att reglera studierna så att de liknar mer ett jobb frågar sig respondent, som också 

föreslår att studierna ska vara upplagda mer grupparbetsinriktat och problemorienterat.  

- Att ha flytande inlämningstidpunkter skulle underlätta för den individuella planeringen och 

minska stress. Kanske kan kurser för seniora studenter planeras på ett annat sätt exempelvis 2 

poängskurser som ett ”smakprov” och intresseskapande, vilket också sammanfaller med Saar 

et al. förslag på segmentering av utbildning.  

- Vid inlämningar/prov så vill den seniora studenten visa på/koppla till sin erfarenhet av att 

vara ”just senior”. Denna koppling uppskattas inte i högre grad och här efterfrågas en 

överbryggning mellan teori och praktik. 

- Att ha ekonomiska förutsättningar för att studera är en grund som borde utvecklas, kanske i 

samverkan med arbetsgivare/samhället då en omskolning/ökad kompetens kan vara lönsam 

för hela samhället även för äldre personers utveckling och kompetenshöjning. 

- Utveckla distansundervisning så att de seniora studenternas behov av tillhörighet och 

gemenskap grundas, på frivillig basis, då det också uppskattas att få arbeta med studierna i sin 

egen takt. Detta förslag är också i enlighet med Östlund (2008) som påvisat svårigheten med 

att samverka effektivt via distansundervisning 

- Öka utbudet av distanskurser så att det lättar ska gå att få ihop en hel examen. 

Dessa avslutande förslag speglar det breda spektrum av tankar och frågeställningar som finns kring 

vuxnas lärande i framtiden, vilka är värda att fortsatt studera för att skapa ny innovativ pedagogik.      
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Bilaga 1 Informationsbrev och intervjuguide  

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Pedagogiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15hp 

Höstterminen 2015 

 

Hej, 

Jag heter Christina Overå och studerar pedagogik på Umeå universitet. Under november-december 

(2015) kommer jag att läsa kandidatkursen och där ingår att skriva en uppsats där jag kommer att 

genomföra intervjuer som handlar om hur det är att börja studera efter ett långt studieuppehåll och hur 

det då är att vara en ”äldre student”. Det jag vill få en inblick i är vad som motiverar en person att 

börja studera och vad som kan upplevas vara svårt. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har full 

möjlighet att när som helst avbryta ditt medverkande.  

 

Studien kommer att utföras genom personliga telefonintervjuer som kommer att ta mellan 30-50 

minuter. Intervjun kommer att spelas in av mig. Jag följer Vetenskapsrådets etiska principer som 

innebär att allt du säger är konfidentiellt och materialet kommer endast att avlyssnas av mig och efter 

studiens avslut raderas allt. Inga svar kan komma att härledas till berörda deltagare.  

 

Undersökningen och resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats som kommer att finnas 

tillgänglig i sin helhet efter publicering, under våren 2016. 

 

Jag är mycket tacksam för din medverkan. 

Är det något du undrar över så kontakta mig gärna via e-post eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Christina Overå 

 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

 

E-post: xxx 

Tel: xxx 
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Intervjuguide 

 

Inledning: 

Presentation av deltagarna. 

Presentation av studien och intervjun. 

Författaren till studien presenterar syftet med studien och hur intervjun kommer att gå till 

och hur lång tid intervjun tar. Det förklaras också när i tid uppsatsen beräknas vara klar så 

att respondenten kan få tillgång till resultatet. Presentationen innehåller också information 

om att samtalet spelas in men att det bara är författaren till studien som kommer att lyssna 

på det och att allt raderas när studien är klar. Författaren informerar också om att den 

intervjuade kan avbryta intervjun när som helst och att det som skrivs i studien inte kan 

kopplas till individen. Det som förklaras betyder att författaren följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer.  

Frågor. 

Författaren till studien frågar om respondenten undrar över något. 

 

Intervjufrågorna: 

Formalia/bakgrundsfrågor 

Datum för intervjun  

Han/hon/hen  

Ålder  

Yrke  

Civilstånd (gift/ogift/sammanboende)  

Barn (ja/nej)  

Tidigare utbildning   

Pågående studier som 

vuxenstuderande 

(eller avslutade studier som vuxenelev) 

 

Tid mellan tidigare utbildning och 

pågående utbildning 

 

Arbetar (procent av heltid)  

Studerar (procent av heltid)  
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Ämne motivation (M) 

Grundfrågeställning:  

Vad har motiverat de seniora personerna att börja studera?  

 – Vilka inre och yttre faktorer påverkar individens beslut att börja studera, sett 

genom individens erfarenheter 

 

Nr/ID Fråga till respondent Notering 

M01 Var ditt beslut att börja studera kopplat till ett behov i ditt 

yrkesliv eller var avsikten att byta yrke (eller annat)? 

 

M02 Du har ju börjat studera efter ett långt uppehåll. Hur tänkte 

du kring att börja studera? 

 

M03 Hur kom du fram till ditt beslut att börja studera?  

M04 Vilka faktorer spelar in för att motivera dig till att studera?  

M05 Vad är din drivkraft? Vad motiverar dig?  

   

 

Ämne seniora lärande i praktiken (L) 

Grundfrågeställning:  

Vilka förutsättningar krävs för det seniora lärandet? 

– Vilka inre och yttre faktorer anser individen påverka studiemöjligheterna 

 

Nr/ID Fråga till respondent Notering 

L01 Hur tänkte du kring val av ämne och skola?  

L02 Hur ser du på campusstudier och nätstudier, skillnad, 

möjligheter? 

 

L03 Ser du ditt lärande som en vidareutveckling eller en 

omskolning? Utveckla 

 

L04 Vilka inre och yttre faktorer påverkar dina möjligheter att 

studera? 

 

L05 Hur tycker du att undervisningen är anpassad till seniora 

studenter?  

 

L06 Hur skulle du vilja att undervisningen anpassades till 

seniora studenter? 
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Ämne barriärer (B) 

Grundfrågeställning:  

Vilka begränsande faktorer möter den seniora studenten? 

 – Vilka barriärer upplevs för att möjliggöra det seniora lärandet, sett genom 

individens uppfattning och erfarenheter. 

 

Nr/ID Fråga till respondent Notering 

B01 Hur ser din omgivning på att du nu studerar?  

B02 Har du känt av barriärer kopplat till att du är en senior elev?  

B03 Har du upplevt barriärer kopplade till, privatliv, arbetsliv, 

social situation etc.? Vänligen utveckla 

 

B04 Vilka förändringar ser du att det behövs för att överbrygga 

barriärer för att kunna studera framgångsrikt 

 

   

 

 

 

Övrigt/knyta ihop intervjun (Ö) 

Nr/ID Notering Fråga till respondent 

Ö01 Summera vid oklarheter, repetera  

Ö02 Fråga om något är oklart/  

Ö03 Fråga om respondenten tänker på något mer  

Ö04 Tacka så mycket för att respondenten tagit sig 

tid 
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Bilaga 2 Statistik SCB, studiedeltagande  

Studiedeltagande ålder 35-64 år 

Befolkningens studiedeltagande efter kön, ålder, typ av studiedeltagande  

Denna sökning vald då respondenterna för denna studie återfinns inom dessa ålderskategorier, det vill 

säga från 38 år till 58 år. 

(Sökning utförd 2016-01-03, SCB, 2015) 

  

Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 

Män 
 

35-44 år 9 689 

45-54 år 4 158 

55-64 år 1 333 

Kvinnor  

35-44 år 22 858 

45-54 år 12 363 

55-64 år 3 202 

 
 

Studiedeltagande ålder 20-65+ 

Befolkningens studiedeltagande efter ålder, typ av studiedeltagande och år. 

Denna sökning vald som jämförelsematerial utifrån ett helhetsperspektiv på antalet och åldern för 

studerande på grund- och avancerad högskolenivå. 

(Sökning utförd 2016-01-03, SCB, 2015) 

 

 Män och kvinnor 2014 

20 år 24 952 

21 år 31 187 

22 år 34 501 

23 år 33 094 

24 år 28 872 

25 år 22 956 

26 år 18 077 

27 år 13 650 

28 år 10 958 

29 år 8 826 

30-34 år 29 094 

35-44 år 32 547 

45-54 år 16 521 

55-64 år 4 535 

65+ år 0 
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Bilaga 3 Begreppsdefinitioner 

Andragogik enligt Nationalencyklopedin (2015): Andragogik (bildning till grekiska anēʹr, genitiv 

androʹs ’[vuxen] man’, parallell med pedagogik), en i sen tid konstruerad benämning på undervisning 

av vuxna. Som vuxna betraktas härvid vanligen studerande på eftergymnasial nivå, det vill säga från 18 

– 19-årsåldern, dock inte de som genomgår universitets- och högskoleutbildning. De som använder 

ordet hävdar att pedagogik (som kommer av grekiska pais ”barn”) är en olämplig beteckning när det 

gäller vuxenundervisning; termen andragogik har dock fått en förhållandevis begränsad användning. 

Komvux Kommunal vuxenutbildning (Skolverket, 2015). Målen för kommunal vuxenutbildning är att 

vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.  

Kurstyp enligt SCB Temarapport Distansundervisning på högskolan (2012): En distanskurs kan 

innehålla obligatoriska träffar där studenterna måste närvara för att kunna få godkänt på kursen. 

Dessa obligatoriska träffar kan vara olika till antalet för olika distanskurser. En distanskurs kan också 

vara helt nätbaserad, då all undervisning samt examination sker från distans.  

Livslångt lärande enligt Nationalencyklopedin (2015): Livslångt lärande, pedagogisk term som på 

1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som innebär att individen är kapabel att lära sig 

under hela sin livstid. Livslångt lärande förutsätter att individen själv tar ansvar för sin utbildning och 

aktivt söker kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, utan även på arbetsplatser och i 

vardagslivet. 

Lärplattform enligt SCB Temarapport Distansundervisning på högskolan (2012): Det finns en 

mängd olika så kallade lärplattformar eller utbildningsplattformar. Med begreppet avses en 

webbaserad kursmiljö avsedd för kommunikation mellan studenter och lärare samt distribution av 

kursmaterial.  

Older student = nontraditional, icke traditionella studenter. Definitionen återkommer i refererade 

artiklar och menas studenter som är 25 år och äldre (Caruth, 2014). 

Trygghetsrådet (2015). TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av 

arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK som stöttar uppsagda 

tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda på företag inom privat sektor i samband med 

uppsägningar på grund av arbetsbrist. 

Vuxenpedagogik enligt Nationalencyklopedin (2015): Vuxenpedagogik, delområde inom 

pedagogiken. Forskningen är framför allt inriktad på villkor för vuxnas lärande, utveckling och 

socialisation i formella, icke-formella och informella situationer. Med formella situationer menas 

utbildningsinstitutioner som ger allmän kompetens eller yrkeskompetens som till exempel kommunal 

vuxenutbildning (Komvux) och högskola. De icke-formella situationerna för lärandet finns både inom 

utbildning (till exempel arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning) och folkbildning (till 

exempel studiecirklar och folkhögskolor). Informella situationer finns i vardagen i familjen, yrkeslivet 

och i umgänget med vänner och bekanta, samt i olika samhällsinstitutioner (föreningar, sällskap och 

så vidare). En del av den vuxenpedagogiska forskningen handlar om inlärningsprocesser, en annan om 

undervisningsprocesser, ytterligare en annan om folkbildning och vuxenutbildningens historia. När 

det gäller inlärnings- och undervisningsprocesser har man i Norden inom folkbildningen, till exempel 

genom studiecirkeln och folkhögskolan, utvecklat vuxenpedagogiska traditioner med tydliga särdrag. 

En viktig del av utvecklingen inom vuxenpedagogiken rör internationell och komparativ forskning. År 

1992 initierades ett forskarnätverk ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) 

av vuxenpedagoger från Europa, där svenska forskare är väl representerade.  

Äldre/Senior: Med begreppet senior/äldre menas i denna studie personer som har påbörjat 

högskole- eller universitetsstudier efter en längre tid i arbetslivet. Åldersspannet i denna studie 

sträcker sig från 38 års ålder för avslutade studier till 58 år och pågående studier. De sju 

respondenterna i studien har en medelålder av 48 år. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunal-vuxenutbildning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/högskola
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbetsmarknadsutbildning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkbildning

