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 Sammanfattning  
För att möta en framtid där medelåldern bland Europas befolkning blir allt högre har Europeiska 
unionen riktat fokus på frågan om hur förvärvsfrekvensen i de högre åldersgrupperna kan höjas.  
Genom att anta en policy avseende det livslånga lärandet uppmanar EU sina medlemsländer att skapa 
nya förutsättningar för att förverkliga detta mål. Utifrån detta fokus på möjligheten att studera även i 
hög ålder har föreliggande studie utgått från seniora studenter i åldern 50+. Studiens syfte har varit att 
studera behov av och krav på anpassad pedagogik som den yrkes- och livserfarna seniora studenten 
har för att kunna tillgodogöra sig undervisning vid högskola och universitet. Studiens teoretiska 
perspektiv har utgått från sociokulturell teori och andragogik. Studien är byggd på vad den seniora 
studenten som individ upplevt samt hur omgivningen och dess krav ser på seniora studenter som 
grupp. Insamlandet av data har utgjorts av semistrukturerande intervjuer med sju individer som är 
50+ och varit aktivt studerande på svensk högskola eller universitet under vårterminen 2016. 
Intervjuerna genomfördes utifrån frågeställningar om behov, krav och anpassad pedagogik. Svaren har 
analyserats utifrån interpretativ fenomenologisk analys, i relation till teorier och tidigare forskning. 
Studiens resultat visar att den seniora studenten inte ser att det egna lärandet har förändrats över tid 
men att förutsättningarna har förändrats. Den seniora studenten har behov av att bli bemött som 
vuxen ansvarstagande individ och att den erfarenhet som följer med ska ses som ett positivt 
komplement genom att bidra till förening av teori och praktik i lärsituationen. Den seniora studenten 
har krav på kvalitetssäkrad undervisning och vill lyfta frågan om validering av tidigare erfarenheter 
samt bidra med sin erfarenhet för en anpassad pedagogik. Studien visar att den seniora studenten vill 
ha insyn och vara medbestämmande, men att de seniora studenterna i föreliggande studie inte är 
kravställande varken individuellt eller som grupp. 
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Inledning  

”Det är aldrig försent att lära” och ”Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt” har meddelats från 

Europeiska unionens kommission, vilket pekar på vikten av det livslånga lärandet (Europeiska 

unionen, 2008b/C 140/10).  

Studiens relevans grundläggs ur en europeisk politisk kontext genom att lyfta fram att det livslånga 

lärandet är ett prioriterat område inom den Europeiska unionen, där medlemsstaterna uppmanas att 

främja kunskapsinhämtning och utveckla en kultur för det livslånga lärandet. Genom riktlinjer för 

medlemsstaternas sysselsättningspolitik beslutades att höja förvärvsfrekvensen genom en politik som 

främjar aktivt åldrande, vilket syftade till att äldre arbetstagares anställbarhet skulle kunna ökas 

genom kompetensutveckling och livslångt lärande (Europeiska unionen, 2011a/940/L 246/7). Den del 

av unionens befolkning som är i övre femtioårsåldern kommer att öka mycket snabbt och därför står 

unionen inför ett antal utmaningar och däribland det livslånga lärandet (Europeiska unionen, 

2011a/940/L 246/5).  

Forskningsproblemet i föreliggande studie är av både samhällsekonomisk och utbildningspolitisk 

karaktär. Från samhällets sida handlar det om hur man utifrån socioekonomiska aspekter kan 

tillvarata och utveckla humankapitalet, vilket också kan bidra till att stimulera den ekonomiska 

tillväxten. Denna frågeställning delar Europa med andra högindustrialiserade länder med låg 

befolkningstillväxt och åldrande arbetskraft. Forskningresultat från USA visar att allt fler har en 

ambition att stanna kvar inom arbetslivet högre upp i åldrarna, men att de trots denna önskan riskerar 

att ställas utanför arbetsmarknaden på grund av att de saknar efterfrågad kompetens. Detta kräver 

därför att man antingen uppgradera sina färdigheter eller utbildas för ett nytt yrke. En åldrande 

befolkning, i kombination med en oro över att framtida välfärdsprogram urholkas om inte yrkeslivet 

generellt förlängs i förhållande till pensionsåren, har ökat vikten av att identifiera strategier för att 

uppmuntra till fortsatt arbete (Cummins, 2014).  

Humankapitalet betecknas som Europas främsta tillgång, där livslångt lärande är centralt för att få 

fram kunnig, utbildad och anpassningsbar arbetskraft (Europeiska unionen, 2008a/L 145/227). EU 

uppmanar därför medlemsstaterna att främja det livslånga lärandet med betoning på att ett livslångt 

lärande måste omfatta lärande från förskoleåldern till efter pensionsåldern och omfatta hela skalan av 

formellt, icke-formellt och informellt lärande (Europeiska unionen, 2008b/C 140/10). EU beskriver 

att mer utbildning också är en väg ur den långvariga ekonomiska tillbakagången som råder i Europa 

genom att tillgodose behovet av ny kompetens och se till att den åldrande arbetskraften kan förbli 

produktiv (Europeiska unionen, 2011b/C 372/1).  

Ur en utbildningspolitisk frågeställning handlar föreliggande studie om hur utbildningsmiljön kan 

utvecklas för att tillgodose seniora studenters behov av och krav på anpassad pedagogik. Här bidrar 

den snabba tekniska utvecklingen med nya redskap som kan tillämpas i en ny och anpassad lärmiljö. 

Andra påverkansfaktorer kan utgöras av företags möjlighet att anpassa verksamheten för att medge 

medarbetare att genomföra studier parallellt med arbete, eller rätt till ersättning för studier i samband 

med omställningar på arbetsmarknaden.  

För att underlätta rörlighet både inom livslångt lärande och i yrkessyfte kan tydligare krav på 

kvalifikationer, samt erkännande av tidigare förvärvade kvalifikationer och färdigheter, bidra till detta. 

Även en ökad acceptans för unionens verktyg för öppenhet och erkännande bör bidra till utvecklingen 

av en utbildning av god kvalitet (Europeiska unionen, 2013/L 347/53). 

Europeiska rådet konstaterar att det krävs åtgärder till följd av att befolkningen blir allt äldre och ett 

viktigt sätt att reagera på den snabba förändringen är att främja skapandet av en kultur för aktivt 

åldrande med bland annat goda utsikter till förvärvsarbete genom livslångt lärande (Europeiska 

unionen, 2011a/L 246/5). 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att analysera seniora studenters upplevda behov av och krav på 

pedagogiska metoder i högre utbildning.  

Detta görs genom att identifiera behov och krav som de yrkes- och livserfarna seniora 50+ studenterna 

uttrycker för att kunna tillgodogöra sig undervisning vid högskola eller universitet. De specifika 

frågeställningarna för studien är: 

 Hur beskriver seniora studenter sina behov av pedagogiska metoder i undervisningen? 

 Vilka krav på undervisningen och dess pedagogiska metoder ställer seniora studenter? 

 Hur menar seniora studenter att undervisning på högskola och universitet kan anpassas för att 

möta seniora studenters behov och krav? 

Bakgrund 

Föreliggande studie utgår från EU:s uppmaning att vuxna ”vid vilken tidpunkt som helst i livet ges 

tillgång till lärande av hög kvalitet i syfte att främja personlig och yrkesmässig utveckling” (Europeiska 

unionen, 2011b/C 372/3). Att lyfta fram att det livslånga lärandet1 är prioriterat av EU utgör en bas i 

studien av det seniora lärandet. Vidare i avsnittet berörs svensk plan för det livslånga lärandet. 

Vuxenlärande2 sett ur ett historiskt sammanhang beskrivs kortfattat och kan läsas som en bakgrund 

och inledning till kommande avsnitt av de valda teoretiska perspektiven, sociokulturell teori och 

andragogik.  Kapitlet avslutas med en bakgrund till styrinstrument och validering av vuxnas lärande. 

Policy och det livslånga lärandet  

Europa åldras och både Europeiska kommissionen och Europeiska rådet konstaterar att 

befolkningsutvecklingen och dess effekter på den europeiska samhällsmodellen kräver omfattande 

reformer. Åldersrelaterade förändringar kommer att påverka pensionssystem, vård och omsorg, 

utbildning, arbetslöshets- och trygghetsersättningar samt även styra den politiska debatten på EU-

nivå. Detta beskrivs i citat från EU: 

”Under de kommande årtiondena kommer andelen äldre att öka och andelen personer i 

arbetsför ålder att minska i alla EU-länder. Det är en stor framgång för samhället att människor 

lever längre, men den åldrande befolkningen ökar också trycket på våra ekonomier och 

välfärdssystem. Befolkningsutvecklingen är en av EU:s största utmaningar.” (Europeiska 

unionen, 2016, s. 1.) 

Vid ministermötet i Leuven/Louvain-le-Neuve 2009 beslutades att fokus ska ligga på sex prioriterade 

områden fram till 2020 (Universitet och högskolerådet, 2016, s. 1). Dessa områden är: 

 Den sociala dimensionen – utbildning av hög kvalitet ska vara tillgänglig för alla, där 

underrepresenterade grupper bör ges särskilt stöd för att delta och genomföra sina studier. 

 Livslångt lärande – att lära hela livet ska stimuleras genom olika former av utbildning och 

genom att införa ett nationellt kvalifikationsramverk (National Qualification Framework, NQF). 

 Anställbarhet – arbetsmarknaden behöver i allt högre grad välutbildad personal. Universitet och 

högskolor behöver möta behovet genom bland annat praktik i utbildningsprogrammen. 

 Studentcentrerat lärande – universiteten och högskolorna ska ange lärandemål i 

utbildningarnas kursplaner. 

                                                             
1 Livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, icke formell och informellt lärande under hela livet som 
leder till bättre kunskaper, färdigheter, kompetenser eller samhällsdeltagande ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, 
samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållande av rådgivning och vägledning (Europeiska unionen, 
2013/L 347/55). 

 
2 Vuxenlärande enligt 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, 2011b/C 372/01). 
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 Internationalisering och mobilitet – fram till 2020 ska minst 20 procent av dem som tar examen 

ha studerat eller praktiserat utomlands under sina studier. 

 ”Multidimensional transparency tools” – det ska bli möjligt att jämföra europeiska universitet 

och högskolor med varandra, relaterat till Bolognaprocessen (European Commission, 2012, s. 9; 

Universitet och högskolerådet, 2016, s. 1). 

Europeiska unionen och det seniora lärandet 

Att det aldrig är för sent att lära uttrycks i Europaparlamentets resolution från 2008 som uppmanar 

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

(Europeiska unionen, 2011b/ C 372/01).  

Europeiska unionen (2006/L 394/16) lyfter fram devisen om att ”lära att lära” och ur ett EU 

perspektiv är definitionen: 

” ′Lära att lära′ är förmågan att ägna sig åt lärande och visa uthållighet i detta avseende, att 

organisera sitt eget lärande, bl.a. genom effektiv användning av tid och information, både 

individuellt och i grupp. Denna kompetens innebär att man är medveten om sina egna 

inlärningsprocesser och inlärningsbehov och kan ta reda på vilka möjligheter som finns och att 

man kan lösa problem i inlärningssituationen. Denna kompetens betyder att man kan tillägna 

sig, bearbeta och ta till sig nya kunskaper och färdigheter samt söka och följa vägledning. ′Lära 

att lära′ syftar till att få människor att bygga vidare på befintliga kunskaper och tidigare 

livserfarenheter för att utnyttja kunskaper och färdigheter i en rad olika tillämpningssituationer 

– hemma, på arbetet och inom utbildningen. Motivation och självförtroende har avgörande 

betydelse för individens kompetens på detta område.” 

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, 2011b/C 372/01). 

EU:s prioriterade områden för perioden 2012-2014 innehåller fem punkter (Europeiska unionen, 

2011b/ C 372/05). Prioriterat är: 

 Att göra det livslånga lärandet och rörlighet till en verklighet genom mål som att öka vuxnas 

deltagande i livslångt lärande genom flexibla utbildningsvägar som t.ex. att främja 

arbetsgivarens engagemang för lärande på arbetsplatsen.  

 Att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet genom olika insatser skapar en stark 

vuxenlärandesektor ekonomiskt, kvalitetsmässigt, kompetensmässigt och 

arbetsmarknadsanpassat.  

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

genom att bland annat utveckla digital kompetens för att aktivt kunna delta i det moderna 

samhället och även att utnyttja äldre människors kunskaper.  

 Att öka kreativiteten och innovationsförmågan hos vuxna och deras lärandemiljöer genom att 

bättre utnyttja informations- och kommunikationstekniken inom vuxenlärandet och utnyttja 

möjligheter till distansutbildning.  

 Att förbättra kunskapsbasen för vuxenlärande och övervakning av vuxenlärandesektorn. 

Uttalat är att även personer över 64 år ska omfattas. Vidare nämns att intensifiera forskning 

som rör vuxenlärandet. 

Den yttre kravbilden visar på vikten av ett livslångt lärande och medför att individer kan påbörja, 

vidareutbilda eller avsluta studier sent i livet. Europeiska unionens medlemsstater uppmanas att 

främja kunskapsinhämtning och utveckla en kultur för livslångt lärande genom devisen att ”Det är 

aldrig försent att lära” (Europeiska unionen, 2011b/C 372/01). 
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Svensk plan för det livslånga lärandet 

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

ett prioriterat område och att Europa 2020-strategi och mål belyser vikten av vuxenlärandet, särskilt 

för lågutbildade, äldre arbetstagare och anpassning till samhället och arbetsmarknadens förändring. 

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.  

I utredningen ”Tre vägar till den öppna högskolan” (SOU 2004:29) framgår att det är önskvärt att 

direktövergången från gymnasiet till högskolan ökar eftersom svenska högskolestudenter har en 

förhållandevis hög ålder, sett ur ett internationellt perspektiv. I utredningen framgår att gruppen 

otraditionella studenter3 är ungefär lika vanligt förekommande som gruppen traditionella studenter4. 

Att äldre studenters erfarenheter berikar utbildningen konstateras, liksom att ”Sverige lyckats ovanligt 

väl med att skapa en åldersintegrerad högskola, och att de relativt stora grupperna av äldre studenter 

är ett bevis för att den svenska högskolan tar ett förhållandevis stort ansvar för det livslånga lärandet” 

(s. 116). För att balansera direktövergången av unga studenter och utveckla det seniora lärandet 

framgår av utredningen att universitet och högskolor måste ”se över och utveckla sitt utbildningsutbud 

och göra det mot bakgrund av sitt lagstadgade uppdrag att bredda rekryteringen” (s. 156). Det kan 

innebära att ”universitet och högskolor fortsätter att utveckla sin roll i det livslånga och livsvida 

lärandet och utarbeta progressiva strategier för detta” (s. 156). Det konstateras att den svenska 

högskolan rymmer en stor andel fort- och vidareutbildningar som attraherar äldre studerande.    

I högskolans kvalitetsarbete ingår att initiera utveckling, och ansvaret finns hos både ”den enskilde 

lärarens, institutionernas och lärosätenas ledningar” (SOU 2004:29, s. 160). Målen för den 

grundläggande högskoleutbildningen och pedagogiken ska möjliggöra och stimulera det livslånga 

lärandet.  

Att ta hänsyn till arbetslivserfarenhet kan vara positivt av flera skäl, som exempelvis att bidra till 

utjämningen av den sociala snedrekryteringen, för att öka mångfalden inom högskolan och för att 

högskolan idag bör spegla det samhälle den verkar i. Även om det är önskvärt att öka antalet unga 

studenter så skrivs i utredningen också att ”det är ett styrketecken att den svenska högskolan faktiskt 

tar ett så pass stort ansvar för det livslånga lärandet som den faktiskt gör” (SOU 2004:29, s. 131).  

”Regeringen anser att universitet och högskolor måste visa en öppenhet för yrkesverksamma 

personer med behov av kompetensutveckling för att det livslånga lärandet skall kunna bli en 

realitet för alla. Personer med kunskaper och erfarenheter från t.ex. förvärvsarbete kan också 

bidra till att höja kvaliteten på den undervisning som universitet och högskolor bedriver.” (SOU 

2004:29, s. 278) 

 

I en rapport från Pensionsmyndigheten (2012) tas frågan om rekrytering av individer över 50 år upp. 

Rapporten ger uttryck för att, även om det är personlighet och kompetens som avgör om det sker 

nyanställning av äldre, så finns det också negativa attityder mot äldre som medför att det försvårar för 

gruppen över 50 år att kunna söka nytt jobb. Rapporten visar också att en medveten åldersspridning 

vid nyrekryteringar inte sker utan att anställningar endast sker utifrån individens kompetens.  

Skolverket (2016) lyfter fram viktiga områdena för europeiskt samarbete inom vuxenutbildningen som 

att göra det livslånga lärandet till verklighet och att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet. 

Detta ska göras genom att öka kreativiteten och innovationsförmågan hos vuxna, förbättra 

kunskapsbasen för vuxnas lärande och genom övervakning av vuxenlärandesektorn. 

Pensionsmyndigheten (2012) skriver att det finns ett stort antal utredningar och forskning om äldre på 
arbetsmarknaden, men trots den allmänna debatten så verkar förändringar att dröja. 

                                                             
3 Otraditionella studenter enligt SOU 2004:29, s. 115 är ”studenter som är äldre och t.ex. har arbetat något eller några år innan 
de börjat på högskolan”. 

4 Traditionella studenter enligt SOU 2004:29, s. 115 är ”unga studenter som går i princip direkt från gymnasieskolan till 
högskolan”. 



5 
 

Pensionsmyndigheten siar om framtiden genom att fråga sig om samhället står inför en 
strukturomvandling där 65 år inte förknippas med pension utan att det betyder karriärmöjligheter och 
arbetsliv. 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO, 2016) har uppmärksammat hur arbetsmarknaden i 

världen förändras i snabb takt som en följd av teknikutveckling och globalisering och att denna 

utveckling ställer höga krav på både individen och samhället. TCO har lanserat begreppet 

”Jobbhopping” med innebörden att ge fler chans att ställa om till nya jobb genom förslag som ”Ge 

möjlighet till vidareutbildning hela livet” (TCO, 2016, s. 1). Detta innebär att utbildningssystemet 

måste anpassas till yrkesverksammas behov där kompetensutveckling under hela livet är en central 

fråga. TCO skriver att det idag finns stora brister och att utbildningsväsendet är i behov av ett 

omställningsuppdrag. Ytterligare viktiga frågor på TCO:s agenda är ”Studiefinansiering och vägledning 

för äldre”, ”Förbättrat stöd till sjukfrånvarande att komma tillbaka i arbete”, ”Ekonomisk trygghet är 

en förutsättning för omställning” och att ”Arbetsförmedlingen också ska ge stöd till tjänstemän” (TCO, 

2016, s. 1). 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) framgår att genom en förändrad syn på vuxenstudier så 

har fokus flyttats från undervisning till stöd för lärandet. Det innebär en betoning på den enskildes 

ansvar för sin egen kompetensutveckling och genom denna syn så har det också inneburit en övergång 

från utbildarperspektiv till brukarperspektiv. Vidare beskrivs att validering i form av identifiering, 

värdering och dokumentation av kunskap sker med metoder som är anpassade till den validerades 

syften, typen av kompetens och eventuella behov. 

Ur Prop. 2000/01:72 (s. 19) kan läsas: 

”− att främja sambandet mellan lärande och arbete, − att etablera nya ′vägar och broar′ som 

underlättar flexibla övergångar mellan utbildning, personalutbildning och 

kompetensförsörjning i arbetslivet, och genom att skapa och förbättra instrument för validering 

av kunskap och kompetens, var dessa än är förvärvade.” 

Vuxenlärandet  

Avsnitt Bakgrund till vuxenlärandet inleds med avsikt att förmedla en kort inledning på olika syn på 

lärande. Avsnittet ger en fördjupning inom Ramsdens teorier om att lära ut och lära in (Ramsden, 

2003). Avsnitt Bakgrund till styrinstrument och validering av vuxnas lärande inleds med 

kartläggning av innebörden av kurs/utbildningsplan, för att därefter belysa valideringsbegreppet.  

Bakgrund till vuxenlärandet 

Redan på 1600- talet satte Johan Amos Comenius (år 1592-1670) ”didaktiken på den akademiska och 

intellektuella kartan” (Larsson, 2013, s. 12) genom att ”ställa frågor och systematisera de didaktiska 

valen” (s. 12). Det innebar att Comenius ”tog sig an alla sidor av undervisningen” (s. 12) i sitt viktigaste 

verk Didactica magna, som på svenska benämns Den stora undervisningsläran (Larsson, 2013). 

Det finns olika definitioner på didaktik. I Nationalencyklopedin (NE, 2016) definieras didaktik som 

läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. I Svenska akademins 

ordlista (SAOL 2016) skrivs att begreppet har två olika betydelser där det ena betyder att undervisa, 

lära ut, och den andra betydelsen är att inhämta, lära in (SAOL, 2016). I Skolverket (2016) skrivs att 

ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”. För att ytterligare visa på 

bredden av definitioner refereras till Kroksmark och Åberg (2007, s. 263) som skriver att lärande sker 

på ”individnivå, gruppnivå och skolnivå med innebörden av elevens förutsättningar, kunskaper och 

behov, undervisningens innehåll och organisation samt skolans organisation och kultur”. En 

avslutande definition är att ”vare sig bildning är ett ideal för en viss utbildning eller är en självstyrd 

process så handlar det i princip om utveckling av den egna personligheten och mognaden som 

människa med etiska kvaliteter och ett aktivt engagemang i samhälle, kultur och arbetsliv” (Borgström 

& Gougoulakis, 2006, s. 31). 
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Att högskolepedagogik är ett omfattande område menar Aldrin (2013) och skriver att det inte är 

möjligt att sammanfatta det i en forskningsöversikt utan ser ”ämnet högskolepedagogik som ett språk 

för reflektion och agerande i undervisning och utbildning på högskolenivå” (Aldrin, 2013, s. 15).  

I föreliggande studie är begreppet lärande använt i betydelsen av seniora studenters behov av och krav 

på anpassad pedagogik i undervisningen. Det betyder att begreppen ”lära in” och ”lära ut” studeras 

genom de i studien ingående seniora studenternas behov och krav på pedagogiska metoder i 

undervisningen. 

Avseende lärande och lärprocessen beskriver Säljö (2015) Piagets syn på utveckling som grundas på att 

”våra psykologiska strukturer eller scheman är organiserade i mönster” (s. 60). I vårt samspel med 

omvärlden kan det ses som två samtidigt verkande processer kallade assimilation och ackommodation. 

Med assimilation menas att vi registrerar information om hur omvärlden fungerar medan 

ackommodation innebär en förändring, ett förändrat sätt att se på verkligheten.  Säljö beskriver hur 

dessa två samverkande processer i sin tur delas av intellektets adaption och anpassning till 

omgivningen. 

Människor kan inte undvika att lära, skriver Säljö (2015). Lärandet kan ske både som en individuell 

och en social process. Lärandet kan ske på ett naturligt sätt i vardagen eller inom formella 

utbildningsinstitutioner. Det finns formella, icke-formella och informella läraktiviteter. En beskrivning 

av formellt lärande är ett målinriktat lärande inom ramen för utbildningsinstitutionen medan 

informellt lärande sker i det dagliga livet och informella aktiviteter kan ske inom arbetet (Hård af 

Segerstad, Klasson & Tebelius, 2007).  

Yrken förändras och försvinner och då blir studier ett redskap för vuxna att ta ett grepp om sin nya 

livssituation. Vuxnas lärande handlar om att individen lär sig genom att överskrida sina egna 

föreställningar och skapa ny kunskap. När vuxna har möjlighet att studera så finns det också 

möjligheter till att förverkliga nya identiteter menar Larsson (2013) som skriver att ”I vår tid finns inte 

längre som förr givna identiteter. Vuxna använder studier för att utforma egna identiteter. Det blir då 

väsentligt att skapa rika möjligheter att studera som vuxen och en stor innehållslig variation” (Larsson, 

2013, s. 189). Att identiteten är viktig och att ett lärande kan ses som identitetsbevarande eller 

identitetsförändring beskrivs också av Wilhelmson (2006). 

Människor lär sig att lära varmed ”inställningen till sig själv som ett lärande subjekt har betydelse för 

lärprocessen”, beskriver Wilhelmson (2006, s. 359). Människan är social och lärandet sker ofta 

tillsammans med andra, i grupp eller på arbetsplatsen. Positiva lärspiraler är en förutsättning för 

vuxnas lärande genom att bryta negativa föreställningar om det egna lärandet vilket kan vara ett arv 

från tidigare skolgång. Inlärning blir ofta definierad som varaktig förändring av beteendet skriver 

Bolstad (2011) som menar att beteende är allt som rör personligheten, att veta mer, utföra nya saker, 

att tänka och känna annorlunda än förut är ändrat beteende. 

Att människor lär på olika sätt och i olika situationer skriver Ramsden (2003). Ramsdens huvudtema 

om lärande är att lärare på universitet och högskolor kan förbättra sin undervisning genom att studera 

studenternas lärande. Ramsden (2003, s. 115) beskriver tre teorier om akademiskt lärande där den 

första teorin benämns ”Teaching as telling or transmission” och innebär att läraren överför 

information och innehåll genom ett oreflekterande förhållningssätt där fokus är på läraren. Den andra 

teorin benämns ”Teaching as organising student activity” där läraren fokuserar på 

undervisningsmetoder som kommer att resultera i lärande, är involverad i att organisera studenternas 

läraktiviteter och tillämpar färdigheter för att förbättra undervisningen. Den tredje teorin kallar 

Ramsden för ”Teaching as making learning possible” och innebär att fokus ligger på relation mellan 

studenten och ämnesområdet, att som lärare föreställa sig själv som student och att systematiskt 

anpassa undervisningen till studenternas förståelse genom en undervisning baserad på att likna en 

vetenskaplig process.  

Olika sätt för inlärning är ”meaning orientation” (djupinriktat lärande) och ”reproducing orientation” 

(ytinriktat lärande), enligt Ramsden (2003, s. 47-52). Innebörden av detta är att studenter som är 

orienterade mot djup meningsskapande förståelse, ”deep approach”, strävar mot den djupare 
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förståelsen, fokuserar på det som är signifikant, relaterar tidigare kunskap till ny och kan knyta 

samman kunskap från olika perspektiv som exempelvis andra kurser och genom erfarenheter. Genom 

att organiseras och struktureras kan kunskapen ses i en helhet och i ett sammanhang.  

För ett reproduktionsorienterande lärande, ”surface approach”, har studenterna ett mer externt fokus 

med en inlärning på ytlig nivå som syftar till att memorera för att klara kursen, bedömningen. 

Ramsden (2003, s. 49) skriver också att samma studenter lär in på olika sätt i olika situationer men att 

det också finns aspekter som förhållandet mellan vilken akademisk uppgift som ska lösas och lärarnas 

teorier om undervisning.  

Ramsden (2003) har identifierat sex principer för undervisning utifrån studenternas erfarenheter (s. 

93-99), citat och översättning:  

1. Interest and explanation (Intresse och förklaring) 

2. Concern and respect for students and student learning (Omsorg om studenterna och deras 

lärande)  

3. Appropriate assessment and feedback (Meningsfull bedömning och återkoppling) 

4. Clear goals and intellectual challenge (Klara mål och intellektuella utmaningar) 

5. Independence, control and engagement (Självständighet, kontroll och engagemang)  

6. Learning from students (Läraren lär av studenterna) 

Den första principen handlar om intresse och förklaring. Med det avses att undervisningen ska vara 

intresseskapande genom att förklara det som behöver förklaras för att studenterna ska ges möjlighet 

att finna innehållet meningsfullt.  

Den andra principen handlar om omsorg om studenterna och deras lärande med innebörden av att det 

är möjligt att lära även om det ibland är svårt. Detta ska ge en insikt för studenterna. 

Den tredje principens innebörd är att bedömning och återkoppling är till hjälp för studenterna i deras 

lärande. Ramsden skriver att återkoppling och bedömning är en viktig del i undervisningen. De ska 

inte ses som olika delar. 

Den fjärde principen handlar om att klara mål och intellektuella utmaningar. Med det avses att när 

studenterna vet vad som krävs då kan de också studera för att uppnå de utstakade målen. Det är viktigt 

att studenterna förstår vad som är kursmålen och hur bedömningen sker. 

Den femte principen innebär självständighet, kontroll och engagemang. Det innebär att engagemang 

kan uppstå när studenterna får kommentera sitt eget arbete eller ge kommentarer till medstudenterna. 

När det finns en känsla av medbestämmande och ansvar skapar det en kontroll över lärsituationen. 

När det finns utrymme för samarbete och egna initiativ höjs kvaliteten på lärandet genom att 

studenterna kan påverka inriktningen på studierna vilket medför att studenterna får en ökad känsla av 

ansvar och kontroll över studierna. Det kan också ge en inblick i om något är feluppfattat eller 

misstolkat.  

Den sjätte principen har innebörden av att läraren lär av studenterna. Ramsden skriver att läraren 

eftersträvar att förstå vad studenterna lärt eller om lärdom saknas. Det medför då en kunskap som 

lärarna kan ta med sig, erfarenhetsåterföring, till att förändra utbildningen. Ramsden förespråkar en 

syn på förhållandet mellan lärare och student som en dialog där lärarna får en kunskap som kan 

användas i utbildningen.  

Ramsdens (2003) beskriver således hur undervisning respektive lärande inom högre utbildning inte 

kan behandlas var för sig, utan har synen att de är ömsesidigt beroende av varandra.  

Liknande synsätt återfinns inom andragogiken (Knowles, Holton III & Swanson, 2015) som skriver att 

vuxna lär på annat sätt än barn. Knowles et al. skriver att för att vuxna ska lära så måste de veta varför 

och hur de kan ha nytta av det i sina liv. Andragogik beskrivs av Caruth (2014a) som den främsta 

modellen för vuxnas lärande.  
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Bakgrund till styrinstrument och validering av vuxnas lärande 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) föreskriver att för utbildningsprogram skall det finnas en 

utbildningsplan5 (6 kap. 17 §) som ska ange de kurser som utbildningsprogrammet omfattar, de 

eventuella krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att 

bli antagen till utbildningsprogrammet, det vill säga eventuella krav på särskild behörighet, och de 

övriga föreskrifter som behövs.  

För en kurs skall det finnas en kursplan och den skall innehålla kursens nivå, antal högskolepoäng, 

mål, krav på särskild behörighet och formerna för bedömning av studenternas prestationer (6 kap. 15 

§). En studiehandledning/studieguide kompletterar kursplanen och tillgång till den kan ske vid 

kursstart (Universitetskanslersämbetet, 2016). Även litteraturlistan kan ingå i kursplanen. 

En kursplan innehåller formerna för att bedöma (validera) studenternas prestationer. Validering kan 

vara en del av lärande- och utbildningsprocessen som innebär möjligheten att värdera lärandet. Det 

kan ske genom betyg, ge behörighet eller för ett tillgodoräknande inom en utbildning, oberoende var 

och hur man lärt (Andersson, 2006). 

Validering betyder ”värdering, särskilt av kompetens som traditionellt varit svår att mäta, till exempel 

inom utbildning eller yrkesliv, men även vid vetenskapliga metodbedömningar och inom industrin” 

(NE, 2016). Larsson (2013, s. 42) skriver att ”validering är ett begrepp som sätter vuxnas erfarenheter 

främst”. Larsson uttrycker att det är viktigt att validera vuxnas erfarenheter genom att lyfta fram och 

erkänna dem då den vuxna studenten inte ska behöva ägna tid och studier åt det som hen redan kan. 

Sverige är enligt Andersson och Fejes (2014) ”relativt framträdande” vid forskning om validering 

genom att studera ”validering som lärandepraktik” samt ”validering som uppfattat fenomen” (s. 326-

327). Validering av vuxnas lärande kräver en form av dokumentation och bedömning av kunskap som 

handlar om former för hur vuxnas kunskaper och kompetenser kan synliggöras, bedömas och ges 

erkännande (Andersson & Fejes, 2014). Andersson och Fejes menar att validering som lärandepraktik 

handlar om ”att ge erkännande åt tidigare lärande och de kunskaper som detta lärande lett fram till” 

(s. 327). Att erfarenhetsbaserat lärande och kompetensutveckling är kopplade till varandra visar 

forskningen som även lyfter fram hur nytt lärande kan komma ur valideringsprocess, reflektion och 

diskussion, menar Andersson och Fejes (2014). 

Validering som uppfattat fenomen med inspiration från fenomenografin beskrivs vidare av Andersson 

och Fejes (2014) genom tre olika synsätt. Det första innebär ”ett tillfälle för personlig utveckling och 

lärande” med innebörden av ett utvecklingsinriktat förhållningssätt, det andra innebär att ”validering 

ses som en fråga om bedömning och kontroll, en uppfattning relaterad till ett meritinriktat 

förhållningssätt” och det tredje med innebörden att ”skrapa på ytan” och det kopplar Andersson och 

Fejes till ett kritiskt förhållningssätt (Andersson & Fejes, 2014, s. 329). 

Andersson och Fejes (2014) tar också upp maktbegreppet i en valideringssituation baserat på 

Foucaults (2003) begrepp styrningsrationalitet och genealogi. Validering som styrningsteknik innebär 

att makt och maktrelationer står i fokus som exempelvis förhållandet mellan lärare och senior student.  

Ramsden (2003) hävdar att ansvaret för kvalitet i utbildning hör hemma högt upp i organisationen. 

Att det inte är den enskilda lärarens ansvar i först hand utan att centralstyrning ger bättre resultat som 

speglar en likhet mellan kurser som gör att studenterna känner igen sig i de olika kurserna, vilket 

underlättar lärandet.  

                                                             
5 SFS 1993:100, 6 kap. Utbildningen, Utbildningsplan 16 § För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan. Av 14 § 
framgår att det för kursera inom programmet skall finnas kursplaner. Förordning (2006: 1053). 
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Tidigare forskning om vuxnas lärande 

Det livslånga lärandet i praktiken utifrån andragogiken synsätt samt hur äldre studenters6 tidigare 

erfarenheter kan valideras och hur praktik och teori kan överbryggas, bildar kärnan till föreliggande 

studie. Forskning och artiklar är överlag valda för att anknyta till vuxna och vuxnas lärande. 

Avsnitt Tidigare forskning om vuxnas lärande är indelad i två delar: Att lära ut och lära in och 

Validering och styrinstrument i undervisningen. 

Att lära ut och lära in inleds med en historisk koppling, vidare beskrivs ett urval av tidigare forskning 

om lärandet med en början i hur introduktion till studier och motivation påverkar kvaliteten på 

lärandet. Därefter redogörs för forskning rörande projekt- och arbetsplatsbaserat lärande för att 

avslutas med forskning och innebörd av Scholarship of Teaching and Learning, SoTL.  

Under Validering och styrinstrument i undervisningen sker en redogörelse av Fornaciari och Lund 

Deans (2014) forskning om nya användningsområden och strukturer för styrinstrumentet kursplanen. 

Att lära ut och lära in  

En inledning till tidigare forskning med anknytning till vuxnas lärande beskrivs av Tobias (2006) som 

har kartlagt diskurser, ideologier och politik under åren 1999-2005 vilka bland annat berör utbildning 

av äldre vuxna under perioden 2000-2005. Författaren tar upp den historiska kampen om 

konkurrerande diskurser och dess inverkan på högre utbildning. Tobias skriver att diskursbegreppet är 

både bredare och mer specifikt än ideologi, som ett verktyg för social analys, genom en tillbakablick på 

Foucaults arbete på 1960- och 1970-talet. Diskurser utgör kunskapsmakt som styr och kontrollerar 

människor och inom vilka människor är positionerade på mycket olika och ojämlika sätt (Tobias, 

2006). Lärandet som ett historiskt, kulturellt och socialt fenomen beskriver Jaldemark (2013) som 

förklarar att det relateras till ett deltagande i kommunikativa processer kring specifika innehåll och att 

vidare lärande sker i samspel med andra människor i olika sammanhang och med stöd av redskap.  

I början av 2000-talet identifierades ett antal politiska principer som handlade om äldre människors 

liv. Tobias (2006) beskriver begreppet ”Positive Ageing Strategy” som handlar om äldre människors 

möjlighet till ett tillfredsställande och hälsosamt liv och att se åldrande som en normal del av 

livscykeln. ”Positive Ageing Strategy” handlar också om en positiv attityd till och ett erkännande av 

mångfalden inom gruppen äldre och om att ge möjlighet till äldre att ta ansvar för sin personliga 

utveckling. Tobias (2006) menar att kronologisk ålder kan vara en viktig faktor i människors liv och 

ger en markör av gemensam historia men att åldern inte är en faktor som avgör människors arbete, 

välfärd, lärande eller kapacitet. Tobias skriver att definitionen av ”äldre vuxna” är och måste förbli 

problematisk. 

Hur studenterna introduceras och motiveras till sina studier kommer att påverka lärandet, skriver 

Kjellgren, Hendry, Hultberg, Plos, Rydmark, Tobin och Säljö (2008). Deras studie handlar om verktyg 

för livslångt lärande och för att öka studenternas medvetenhet om att lära sig lära, där målet var 

framgångsrika studier. Genom att använda en datorbaserad utvärdering före kursstart och efter 

avslutad kurs kunde forskarna påvisa att äldre, samt kvinnliga studenter, hade ett större engagemang 

och djup i sin syn på studierna. Studien visade också studenternas sökande efter identitet. 

Forskningsresultatet visade att det var positivt att vara handledare för en grupp studenter samtidigt 

med egna studier. Denna insikt stämmer med hur Sogunro (2014) beskriver samverkan mellan flera 

olika motiverande faktorer som leder till framgångsrika studier. Motivation kopplat till den vuxna 

eleven beskriver Sogunro (2014, s. 22), från amerikansk forskning på 203 vuxna studenter som ”All 

learners learn best when they are motivated; so do adults”. 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. 

                                                             
6 Definitionen på äldre studenter är inte entydig. Tobias (2006) skriver att definitionen av ”äldre vuxna” är och måste förbli 
problematisk. Enligt Caruth (2004b) så är definitionen på ”older student” de som är över 25 år, också benämnda som 
”nontraditional”.  
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Lärandesituationer bör vara autentiska och utgå från problem som beskrivs som verklighetsnära, 

skriver Gustafsson och Rystedt (2009). De menar att det finns kritik mot formell utbildning som 

uppfattas som inadekvata och irrelevanta av arbetsgivare. Gustafsson och Rystedt skriver att det beror 

på att arbetslivet har genomgått stora förändringar. Vidare lyfter de upp vad som händer i 

skärningspunkten ”mellan en intervention med betoning på autenticitet” och ”traditionella 

utbildningspraktiker” (Gustafsson & Rystedt, 2009, s. 111) där nya utbildningskoncept har vuxit fram 

och nämner Work based learning (WBL), Work integrated learning (WIL) och Problem based learning 

(PBL). Gustafsson och Rystedt skriver att det finns ett gemensamt syfte för dessa ansatser och det är 

att överbrygga teori och praktik och att se lärandet utifrån vardagliga sammanhang. 

Projektbaserat lärande har studerats av Ntombela (2015) genom försök av att standardisera högre 

utbildningars införande av andragogiska metoder. Mot bakgrund av detta presenterar Ntombela ett 

försök från universitet i Oman där man införde projektbaserat lärande genom en "Project" komponent 

som erbjuds på grundnivå. Men vid fastställandet av andragogisk inlärningsteori blev det nödvändigt 

att överbrygga en till synes uppblåst falsk dikotomi mellan pedagogik och andragogik genom att lyfta 

fram inlärningsteorier som ligger till grund för projektbaserat lärande. Ntombelas studie visar hur 

färdigheter som tros kunna överföras från "Project" med andra komponenter misslyckas på grund av 

att "Project" är ett ämne på egen hand snarare än ett tillvägagångssätt. Ntombela föreslår ett 

genomförande av projektbaserad inlärning för att säkerställa pedagogisk relevans och andragogisk 

effektivitet bland leverantörer av högre utbildning. Nuvarande utbildningssammanhang tycks diktera 

att undervisning och inlärningsprocess ”should be learner driven” enligt Ntombela (2015, s. 36). 

Ntombela har resonerat om huruvida andragogiska principer inte bara är tillämpbara för 

vuxenstuderande, utan också kan vara gällande för de flesta studenter i allmänhet. Hsu, Hamilton och 

Wang (2015)  som i en amerikansk studie undersökt vuxenlärandet menar att den vuxna studenten 

med sin större livserfarenhet, arbete, upplevelser och mognad, har olika förväntningar och önskningar 

om att bygga vidare på sina erfarenheter. 

Abrahamsson (2006) skriver att projekt som lärform är vanligt inom utvecklingsorienterade 

verksamheter och kännetecknas av en fokuserad tidsbunden uppgift. En projektorganiserad 

verksamhet kan ge utrymme för både formellt och informellt lärande, gemensam problemlösning och 

sammanfogande av kompetenser. 

Arbetsbaserat lärande har de sista två eller tre decennierna setts öka genom universitetens 

engagemang i utvecklingen av den befintliga arbetskraften, till exempel genom skräddarsydda 

program för arbetsgivare (Lester & Costley, 2010). Lester och Costley konstaterar att det skett en 

betydande utveckling inom området ”arbetsbaserad inlärning” och att det finns en växande enighet om 

att antal personer med högre utbildning måste ökas avsevärt. Det är inte enbart genom 

heltidsstudenter utan universiteten uppmanas att öka sitt engagemang i utvecklingen av arbetskraften 

genom att se över ett bredare spektrum av vuxna studenter och deras arbetsgivare. Termen 

”arbetsbaserat lärande” avser alla och allt lärande som sker på arbetsplatsen eller härrör direkt till 

arbetsplatsen. Den stora majoriteten av detta lärande är inte ackrediterat eller på annat sätt formellt 

erkänt, men har utan tvekan en potential till att vara det, skriver Lester och Costley. Det 

arbetsbaserade lärandet sker på arbetsplatsen som en normal del av utveckling och problemlösning 

och som svar på specifika frågor. En stor del av detta lärande sker utanför institutionerna för högre 

utbildning och en bild är att utbildningen kan vara på för låg nivå och inte uppfyller akademiska krav, 

men det finns också en betydande andel av utbildningarna som är på högre nivå och kan ha kapacitet 

att erkännas (valideras) och förbättras genom universitetens engagemang, enligt Lester och Costley.  

Lester och Costley (2010) skriver att forskningen om effekterna av verksamhetsförlagd högre 

utbildning fortfarande är ganska begränsad. Dock har universitetens engagemang i arbetsbaserad 

inlärning visat sig skapa utveckling för lärandet och därigenom bidragit till personlig utveckling av de 

lärande. Författarna skriver att under de senaste 15 åren så har utbyggnaden av arbetsbaserad 

inlärning lett till en utveckling av andragogiken, i enlighet med Knowles teorier.  
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Lester och Costley (2010, s. 564) har sammanfattat fyra huvudkomponenter för arbetsplatsbaserat 

lärande. 

1. ”Individual” (′or part-individual and part-group′) programmes that are negotiated around a 

learning agreement” med betydelsen av att ha strukturer i form av kontrakt och avtal. En 

formell skriftlig överenskommelse mellan elev och lärare som reglerar vad som ska läras och 

hur det kommer att bedömas. 

2. “Recognition of previous learning, both for credits and as starting for the programme” med 

betydelsen att kunna tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter och ett erkännande av tidigare 

lärande. 

3. “The use of live, methodologically-sound projects and practitioner research, backed by 

appropriate forms of learner support referenced” med betydelsen av att finna och använda 

metoder som ger stöd åt studenterna. 

4. “Valid forms of assessment, normally to generic criteria representing the relevant academic 

level” med betydelsen att ha giltiga valideringsformer för en relevant akademisk nivå. 

Individuella arbetsbaserade program har i allmänhet strukturerats genom en formell skriftlig 

överenskommelse mellan en student och en handledare med innehåll som specificerar vad som ska 

uppnås, resurser och strategier som kan hjälpa till att lära sig det, vad som kommer att produceras 

som bevis på att inlärning har inträffat, och hur denna kompetens kommer att bedömas (Lester & 

Costley, 2010). 

Lester och Costley (2010) skriver att, även om forskningen om effekterna av verksamhetsförlagd högre 

utbildning fortfarande har en begränsad omfattning, så finns det allt fler bevis för att universitetens 

engagemang i arbetsbaserad inlärning har visat sig effektiv. Denna inlärning har stor betydelse för att 

skapa självstyrande utövare och för ett självstyrt lärande. Värdet av detta är betydande för 

studenterna, både på en praktisk nivå och som katalysator för personlig utveckling. Det bidrar även till 

en värdefull utveckling med snabb implementering, helt i linje med behoven hos "kunskapsekonomin".  

Att arbetsbaserad inlärning fungerar bekräftas av Parmelee och Michaelsen (2010) som inom den 

medicinska världen uppmanar till ökad användning av undervisningsstrategier som uttryckligen och 

upprepade gånger kräver att studenter ska arbeta i team och kunna bedömas som lag, baserat på deras 

förmåga att lösa praktikrelaterade problem. Parmelee och Michaelsen skriver att man ser effekter som 

till exempel ökad patientsäkerhet. 

Abrahamsson (2006) skriver att lärandet i arbetslivet kan beskrivas som den dolda vuxenpedagogiken. 

Abrahamsson menar att lärandet på arbetsplatsen handlar om ”relationer mellan människor, om hur 

attityder och inställningar formas, om makt, inflytande och underordning, det vill säga faktorer som 

kan vara subtila, svårfångade och till och med otydliga” (Abrahamsson, 2006, s. 249-250). 

West (2013) har i en reflekterande essä beskrivit hur lärarrollen omvandlats som ett resultat av att 

studera teorier om vuxnas lärande tillsammans med en grupp doktorander. Hon insåg att hennes 

metoder hade avvikit från sina ideal och att hennes kursplanering styrdes lika mycket av pragmatiska 

schemakrav som av begreppsutveckling. Som ett resultat av den insikten gjorde hon om en kurs i språk 

och skrivkunnighet för lärare. West (2013) beskriver att tre influenser bidrog till den nya 

kursplaneringen. Den första influensen kan beskrivas som andragogikens teori om undervisning och 

lärande. Den andra handlar om hennes förtrogenhet med disciplinspecifik pedagogisk teori och den 

tredje hennes vetenskapliga förhållningssätt till undervisning och lärande, kallat SoTL, Scholarship of 

Teaching and Learning, forskning om studenternas behov.  

Med ledning av dessa influenser skapade West (2013) förnyat fokus på de sociala konstruktionerna. 

Genom insikt via Ramsdens teorier kunde transformeringen fortsätta mot West (2013) grundsyn att 

undervisning och lärande är samverkande processer.  

West (2013) skriver att människan konstruerar kunskap inom ramen för interaktion med andra och 

inom kulturer och samhällen. Vi lär oss genom ”trial and error” och genom att studera vad som händer 

i omvärlden, genom att delta och genom att interagera med andra människor. West återerövrar sitt 
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övergripande mål som lärare genom att underlätta för studenternas konceptuella förändringar och 

deras djupare förståelse för undervisning och inlärning.  

Innebörden av Scholarship of Teaching and Learning, SoTL, är att relatera pedagogiska praktiker till 

relevant forskning, pedagogisk teori och beprövad erfarenhet, enligt Aldrin (2013). Att utifrån dessa 

grunder utveckla praktiken där SoTL ses som ett förhållningssätt till undervisning och lärande. Lärare 

uppmanas att granska sina egna klassrum, spela in sina framgångar och misslyckanden, och dela sina 

erfarenheter så att andra kan reflektera över sina resultat och bygga på undervisnings- och 

inlärningsprocesser (West, 2013). I SoTL finns ett tydligt fokus på reflektion över den egna praktiken 

skriver Aldrin (2013) som översätter Scholarship of Teaching and Learning till Lärskap för 

undervisning och lärande.  

Att SoTL har funnit sin plats uttrycker Fornaciari och Lund Dean med ”The scholarship of teaching 

and learning (SoTL) has found its place in the mainstream of management education literature” (2014, 

s. 702). Detta bekräftas också av svenska lärosäten där Malmö högskola skriver att ”de vanligaste 

förkommande ansatserna inom det högskolepedagogiska fältet är målsamverkande kursdesign 

(constructive alignment), lärare som beforskar sin egen undervisning (scholarship of teaching) och 

lärare som utvecklar sin undervisning genom lokalt kollegialt samarbete (communities of practice)” 

(Edström, 2010). Ur en rapport från Lunds universitet kan också läsas att många ansluter sig till den 

internationella rörelsen ”Scholarship of Teaching and Learning” (Lindström & Maurits, 2014). 

För att knyta an till nästa avsnitt om validering och styrinstrument i undervisningen citeras Fornaciari 

och Lund Deans uppfattning om kursplanen (2014, s. 702). 

”While SoTL literature has made great advances in our understanding of how learning might best 

occur, the syllabus as a teaching and learning tool appears to have been almost completely left out of 

the developmental conversation.” 

Validering och styrinstrument i undervisningen 

Gustafsson och Mouwitz (2008) har i sitt uppdrag från Valideringsdelegationen analyserat och 

problematiserat valideringsfrågan utifrån olika perspektiv på resultaten av forskning från olika 

teoretiska ansatser, discipliner, forskningstraditioner och på policydokument kring vuxnas lärande. 

Genom en inledande jämförelse med matematik i praktiken utförd av hantverkare och matematik i 

teorin så förklarar författarna att matematiken och den egna kompetensen inte är synlig eller 

medvetandegjord hos hantverkaren och insikten att olika kunskapsformer sätts i spel på en arbetsplats 

respektive i ett skolsammanhang. Författarna beskriver att en vanlig uppfattning är att praktik är 

tillämpad teori, vilket kan beskrivas av följande citat:  

”Detta är emellertid bara en speciell typ av praktik, typisk för vetenskaplig och teknisk 

tillämpning. Minst lika vanligt är att praktiken lever sitt eget liv, utan stöd av vetenskapliga 

modeller och formaliserat språk. Den vetenskapliga tillämpningen är dessutom beroende av en 

anpassande och genomförande ′tyst′ praktik som inte är formulerad i själva modellen.”  

 (Gustafsson & Mouwitz, 2008, s. 17) 

Fornaciari och Lund Dean (2014) har undersökt nya användningsområden och strukturer för 

kursplanen. Under Fornaciari och Lund Deans litteraturgenomgång fann de fyra analytiska ramar som 

dominerade litteraturen om kursplaner, deras utveckling och användning. Det var kursplanen som 

kontrakt, kursplanen som styrande instrument, kursplanen som kommunikation- och signalverktyg 

samt kursplanen som samverkan. Av de fyra ramarna var de första två (kontrakt och styrande 

instrument) i enlighet med normen medan de senare två (kommunikation- och signalverktyg samt 

samverkan) var mer sällsynta. 

Fornaciari och Lund Dean (2014) belyser kursplanen och dess utveckling från ett standardiserat 

innehåll till en kursplan inom det andragogiska fältet.  

 



13 
 

Enligt Fornaciari och Lund Dean (2014, s. 703) innehåller en standardiserad kursplan: 

“Course title, number, and level - When and where the course will meet - Who the instructor is, 

and when and how to make contact - What topical material will be covered and required - What 

the course learning objectives and course policies are - What students’ assignments will be, and 

when they are due - How assignments will be assessed, and what the grading scale is.”   

Noteras kan att detta standardiserade innehåll enligt Fornaciari och Lund Dean ser likartat ut även 

från svenska högskolor och universitet, med den skillnaden att också den obligatoriska 

kurslitteraturen vanligtvis ingår som en del i kursplanen.  

Fornaciari och Lund Dean menar att det kan vara möjligt att främja lärandemiljöer och lärgemenskap 

genom ett förändrat beteende hos läraren. Det kan innebära att läraren släpper kontrollen för att 

kunna se till den mogna studentens erfarenheter som grund för att lita på att studenten tar bra beslut. 

Ett andragogiskt synsätt där tillit och ömsesidig respekt är viktiga komponenter.  

En kursplan inom det andragogiska fältet sammanfattar Fornaciari och Lund Dean (2014, s. 712) 

genom följande fem punkter: 

1. “The balance of power must shift toward the learner from the instructor.” 

2. “The almost manic focus on course content must shift toward actively teaching process, or, 

how to learn rather than what to learn.” 

3. “The role of the instructor must routinely shift from center stage to sidelines, where they coach 

and empower, not direct.” 

4. “The responsibility for learning shifts from instructor enacted to student owned.” 

5. “The evaluation of assignments and assessment of learning shifts from solely instructor driven 

toward student–instructor collaboration. Evaluation is used both to assign course marks as 

well as to offer an opportunity to learn.” 

Fornaciari och Lund Dean (2014) som utfört sin forskning i USA, menar att det är ett välkänt tänkesätt 

att kursplanen ses som ett juridiskt bindande avtal, ”Syllabus as contract”. Här kan noteras att i 

Sverige är kursplanen ett juridiskt bindande dokument och vad kursplanen ska innehålla regleras i 

Högskoleförordningen (SFS 1993: 100). 

Kontraktorienterade kursplaner är vanliga för en mängd olika skäl. Det stora flertalet av dessa har 

innebörden av allt vanligare regleringsåtgärder i högre utbildning, inbegripet bland annat 

utbildningsrättigheter, begränsningar och andra frågor, samt universitetspolitik. Dessutom tolkningar 

av ackreditering, krav på lärandemål och bedömningsteknik, enligt Fornaciari och Dean (2014, s. 705). 

Klassrummet som maktbas (”Syllabus as Contract”) är inte ett nytt koncept och har varit väl granskad 

inom högre utbildning och även kritiserad, skriver Fornaciari och Lund Dean (2014). De ser att 

maktbalansen i klassrummet och kursplanskonstruktion kräver reflektion för att förstå hur de 

förstärker maktobalans och normer (s. 706). Nackdelen med komplexa regler förklarar Fornaciari och 

Lund Dean med att ett förväntat beteende har en tendens att begränsa studenten och tar bort en stor 

del av glädjen med lärandet. 

Kursplanen som ett maktinstrument (”Syllabus as Power Instrument”) är ett krav med innebörden av 

att klassrummets händelser styrs av läraren, men är förmodligen inte avsedd som sådan. Traditionellt 

innehåll i en kursplan ger läraren en vanligtvis icke förhandlingsbar struktur för att kontrollera vad 

som händer i varje kurs. Innehållet dikterar vad, när och hur. Vid utformning av kursplanen förblir 

fokus på leveranser och missar, av vem och varför, eller motivering bakom kursplanen som dess 

uppdrag och bakomliggande politik (Fornaciari & Dean, 2014, s. 706-708). 

Kursplanen som ett kommunikationsredskap (”Syllabus as Communication or Signaling Device”) 

signalerar kraftfulla förväntningar om kursen, där den kommunikativa delen av kursplanens design 

kan ses som en kommunikation av lärarledda förväntningar. Kursplanen indikerar vad som komma 

skall.  
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Lärarna hanterar den kommunikativa delen av kursplanen på olika sätt, där en del lärare inleder en 

kurs med att läsa upp den innantill vid kursstart, medan andra återvänder till den endast när någon 

policy har kränkts (Fornaciari & Dean, 2014, s. 708-709). 

Kursplanen som samverkan (”Syllabus as Collaboration”) är den minst undersökta delen om 

kursplanen. Fornaciari och Dean skriver att övergången från en pedagogikfokuserad till en 

andragogikbaserad kursplan kräver både en filosofisk förskjutning och en faktisk tillämpning i 

praktiken, där vi behöver se över kursplanens innebörd och egna personliga inställningar och 

uppmuntrar lärare att påbörja resan från pedagogik till andragogik (Fornaciari & Dean, 2014, s. 709-

711). 

Teoretiska perspektiv  

Studien utgår ifrån sociokulturell teori och andragogik.  

Inom det sociokulturella fältet samlas gemensamma perspektiv från flera olika teorier. I föreliggande 

studie ses sociokulturell teori som ett ramverk utifrån vilket samverkan mellan intellektuella och 

fysiska redskap i kommunikation mellan människor går att förstå.  

Studiens frågeställningar om seniora studenters behov av och krav på anpassad pedagogik i 

undervisningen kan utifrån en sociokulturell förståelse fokuseras mot kommunikation och redskap. 

I föreliggande studie bidrar den sociokulturella teorin med en förståelse för språket som ett kollektivt 

redskap för handling och genom den sociokulturella teorin ses hur teknologi och social utveckling 

påverkar information, kunskaper och lärande (Säljö, 2014).  

Genom den andragogiska teorin och perspektivet på hur vuxenlärandet bör planeras och genomföras 

beskrivs genom Knowles et al. (2015) att vuxna lär på annat sätt än unga och att metoder som används 

vid undervisningen av vuxna bör vara anpassade efter vuxnas erfarenheter och sätt att lära. 

Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturell teori är sprungen ur arbeten av Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934) som menade att 

den materiella världen i form av olika artefakter och kulturella produkter står i ömsesidig kontakt med 

oss, påverkar och möjliggör tänkandet (Jakobsson, 2012). Vygotskij ses som den viktigaste nytänkaren 

inom sovjetisk psykologi och grundare till den sociokulturella teorin, utvecklad ur en kulturhistorisk 

teori, där han började med att studera människan i förhållande till konst och litteratur (Vygotskij, 

1934). Till skillnad från andra teorier frångick Vygotskij att lärande och utveckling var en individuell 

process som var begränsande inom en formell teori där de yttre ramarna blir föråldrade, som 

exempelvis Vygotskijs egna värderingar från 1920- och 1930-talets Sovjetunionen. Vygotskij menade 

att genom fantasi tolkas erfarenhet och känslor. Den kreativa förmågan kallade Vygotskij fantasi, då 

det inte finns motsättning mellan fantasi och verklighet. Vygotskij menade att alla är kreativa, även det 

lilla barnet. Enligt Vygotskij så är medvetandet dynamiskt och föränderligt och speglar den omgivande 

kulturen både till form och innehåll och att både känslan och tanken styr människans skapande 

(Vygotskij, 2013).  

Vygotskij har uttalat att ”varje funktion i ett barns kulturella utveckling uppträder två gånger eller på 

två plan. Först på det sociala planet och därefter på det psykologiska planet” (Säljö, 2015, s. 105). 

Genom observationer av barn kom Vygotskij fram till ett antal principer som visade att inlärning kom 

före utveckling och att språket spelade en stor roll.  Barn konstruerar sin kunskap och utveckling sker 

inom sin sociala kontext genom att ”medvetandet är dynamiskt och föränderligt och speglar den 

omgivande kulturen till form och innehåll” (Vygotskij, 2013, s. 8). Vygotskij skrev att ”tanken och 

ordet inte är förbundna med varandra genom något ursprungligt sammanhang. Sambandet mellan 

tanken och ordet uppstår, förändras och tillväxer under själva deras utvecklingsförlopp” (Vygotskij, 

1934, s. 392).  

Vygotskijs grundteori handlar om att människor lär sig i samspel med andra människor och det då 

behövs verktyg för att utveckla tänkandets metoder och att kunskap uppstår i kommunikation mellan 

människor.  
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Vygotskijs principer utgör en grund för Säljö (2015) som beskriver företeelsen lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv och skriver att det där finns tre samverkande, men olika företeelser som 

måste uppmärksammas, där den första innehåller utveckling och användning av intellektuella (eller 

psykologiska/språkliga) redskap.  

Med redskap eller verktyg menas ”de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi 

har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö, 2015, s. 20). 

Det andra är utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). Vygotskijs tredje form av 

samband beskrivs som att ”fantasins aktivitet och verkligheten är det emotionella sambandet och 

innehåller kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklar former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter. Sambandet kan ses som dubbelt genom ”förkroppsligande av välkända 

bilder” respektive ”inre tankar, bilder och uttryck” (Vygotskij, 2013, s. 22). Vygotskijs fjärde och sista 

princip handlar om samband mellan fantasin och verkligheten där ”en fantasiskapelse i sig kan 

framställa något fullkomligt nytt” (Vygotskij, 2013, s. 25), likt en cirkel som sluts (kreativa aktivitetens 

cirkel) där både känslan och tanken styrt människans skapande. Begreppen ”den dominerande tanken 

och den dominerande emotionen” beskrivs som ”så gott som jämbördiga med varandra” (Vygotskij, 

2013, s. 26). 

Utifrån Vygotskijs tankar om att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring (där 

Vygotskij använde begreppet internalisering) skriver Säljö att vi i varje situation tar över och tar till oss 

kunskap, appropierar, från våra medmänniskor i samspelssituationer. Säljö konstaterar att i ett 

”sociokulturellt perspektiv på lärande och utvecklig är behärskning av språkliga och intellektuella 

redskap centrala inslag” och att lära sig att kommunicera kan liknas vid att bli en sociokulturell varelse 

(Säljö, 2015, s. 97). 

Jakobsson (2012) skriver att det egentligen inte är möjligt att säga att det existerar en enhetlig 

sociokulturell teori utan att man istället kan uppfatta gemensamma perspektiv i flera olika teorier 

vilket speglar vår komplexa värld. Jakobsson beskriver att de sociokulturella aspekterna på lärande 

och utveckling också handlar om kulturella och historiska processer som vi människor är del av och 

kan beskrivas som en process, att utveckla situationsbaserad förmåga att vara och att socialiseras in i 

specifika samhällen eller diskurser (Jakobsson, 2012, s. 159).  

Inom de sociokulturella teorierna om lärande så har begreppen mediering samt mediering genom 

artefakter, en central roll och tradition genom att ”vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 

framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och fysiska verktyg”, enligt Säljö (2015, s. 81). Det 

innebär förenklat en beskrivning av samverkan mellan människors tänkande och handling, ”lärande 

genom att fokusera lärprocesser som interaktion mellan medierande resurser, vårt tänkande och våra 

handlingar” (Jakobsson, 2012, s. 156).   

Lärandet kan ses som en utveckling av vår förmåga att använda och tänka med hjälp av språk, begrepp 

och teori och på så sätt används dessa för att analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning. De 

sociokulturella aspekterna på lärande och utveckling handlar också om ”kulturella och historiska 

processer som vi människor är del av och kan beskrivas som en process, att utveckla situationsbaserad 

förmåga att vara, att socialiseras in i specifika samhällen eller diskurser” (Jakobsson, 2012, s. 159). 

Språket har en central plats i människors lärande genom att vi kommunicerar med språket och 

uttrycker vår förståelse om världen i språket, skriver Johansson (2009). Han menar också att de 

sociokulturella teorierna inom pedagogik som berör språket har utvecklats ur bland annat Vygotskijs 

teorier. Språket utvecklas inte parallellt med tänkandet utan att de båda utvecklingskurvorna möts och 

skiljs gång på gång är beskrivet av Vygotskij (1934). I de sociokulturella teorierna är språket det 

primära och det kan enligt Johansson ses som ett ”filter mellan jaget och världen” (Johansson, 2009, 

s. 283).  

Vygotskij skilde mellan ”sense” och ”meaning” med innebörden att ”sense” kan ses ha betydelse av 

”den lokala innebörd ord och uttryck som ges i konkreta praktiker” medan ”mening” avses det som 

står i ordboken och är de publika officiella uttrycken (Säljö, 2015, s. 87). 
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Vuxenlärandet genom andragogiken  

Andragogikens teoretiska perspektiv kan historiskt sett ha sina rötter från Comenius (NE, 2016). 

Comenius beskrev undervisningsmetoder och organisationsplaner för skolan och var den första att 

beskriva barns utveckling kronologiskt från födseln till vuxen ålder, samt var den första som 

presenterade en demokratisk pedagogik och kan ses som ”father of andragogy” (Knowles et al., 2015. s. 

307). Comenius ville ge undervisning åt alla barn och anpassa undervisningen efter barnets olika 

utvecklingsstadier där språkundervisningen skulle börja med modersmålet. För att förklara 

undervisning så använde sig Comenius av liknelsen med att vattna, ”man kan ge växter goda 

betingelser genom att vattna, men de måste växa själva” (Larsson, 2013, s. 10). 

Andragogik är en metod för undervisning av vuxna som skiljer sig från pedagogik, som är anpassad för 

barn, enligt Knowles et al. (2015). Knowles fick redan 1967 utmärkelse för sitt arbete med vuxnas 

lärande. Knowles uppmärksammade och formulerade också modell för det livslånga lärandet 

(Knowles, 1972). Men redan Comenius hävdade att människor har behov av undervisning och 

utbildning livet igenom. Begreppet det livslånga lärandet introducerades först på 1970-talet för att 

bemöta samhällets snabbt växande behov av kunskap (Hård af Segerstad et al., 2007). Andragogik 

beskrivs av Caruth (2014a) vara den främsta modellen för vuxnas lärande, men trots andragogikens 

långa historia finns fortfarande behov av forskning och vidareutveckling inom området 

vuxenpedagogik (Caruth, 2014a).  

Knowles anammade andragogikens grundteser att pedagogik är anpassad för barn och inte anpassad 

för vuxna. Knowles menade att själva civilisationens överlevnad kräver kontinuerlig inlärning. 

Knowles har utarbetat ett antal principer riktade till det vuxna lärandet. 

Andragogikens principer enligt Knowles et al. (2015, s. 90, fig. 5.3) lyder enligt nedan citat:  

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.”  

Enligt Knowles är andragogik en teori om hur studier för vuxna planeras och genomförs, där metoden 

bygger på de vuxnas erfarenheter och sätt att lära (Finlay, 2010). Vid en jämförelse ur Knowles 

perspektiv mellan andragogiken och pedagogiken, så menar Knowles att ett mönster framstår där den 

vuxna studenten skiljer sig mot den unga eleven.  

Knowles et al. (2015, s. 169-187) skriver att: 

 ”The learner´s need to know” (s.169) med innebörden av att eleven bara lär det läraren säger och för 

att få betyg. Den vuxna studenten vill veta varför och till vilken nytta.  

”Self-directed learning” (s.171) med innebörden att eleven ser sig som beroende. Den vuxna studenten 

ser sig som ansvarig för sitt eget liv och fattar egna beslut. 

”Prior experiences of the learner” (s. 175) med innebörden att elevens erfarenhet ses som oviktig och 

det som betyder något är lärarens.  Vuxna har en rik och varierad erfarenhet vilket leder till 

individuella skillnader, behov av individanpassning och möjlighet att dra nytta av erfarenheterna i 

undervisningen.  

”Orientation to learning and problem solving” (s. 181) med innebörden att eleven lär sig det som 

skolan kräver. Den vuxna studenten antas vara redo att lära sig det hen behöver för att hantera sitt liv 

och orienterar sitt lärande mot upplevda problem eller utmaningar och också mot att förstå 

utbildningens användbarhet. 
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”Motivation to learn” (s. 183) med innebörden att eleven motiveras av yttre belöningar som betyg eller 

beröm. Den vuxna studenten motiveras av inre belöning som ökat självförtroende, livskvalitet och 

arbetstillfredsställelse men också en känsla av att vara efterfrågad på arbetsmarknaden. 

Enligt Caruth (2014b) så är traditionell utbildning av ungdomar kopplat till att memorera. 

Andragogikens metoder handlar om att den vuxna studenten lär genom problemlösning. Caruth 

menar att en annan metod för undervisning krävs för att utbilda vuxna studenter. Behovet av en tydlig 

metod beror på det mer komplexa livet för dagens vuxna. De vanliga pedagogiska metoderna är inte 

tillräckliga för att möta behoven hos dessa icke traditionella studenter och deras komplicerade liv, 

skriver Caruth (2014b). 

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

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

mellan student och lärare genom inlärningsprocessen och en gemensam utveckling där en viktig 

parameter är att ge studenten självförtroende att fortsätta lära och att bygga vidare på tidigare 

kunskaper och upplevelser (Caruth, 2014a). 

Caruth (2014b) refererar till en webbaserad studie om distansutbildning för vuxenstuderande som 

resulterade i att lärandet är mer meningsfullt om både läraren och studenten delar ansvar för 

utformningen av mål och syften. Caruth menar att det är betydelsefullt att interagera med andra i 

klassen, reflektera och utvärdera lärandet. Caruth skriver att detta delade ansvar är både en möjlighet 

och en utmaning och att utbildning som genomförs via distansstudier också kan ses vara förenligt med 

andragogikens teser (Caruth, 2014b). 

En förskjutning inom andragogiken är övergången från att läraren blir betraktad som en absolut 

maktposition till mer av en kontaktperson i inlärningsprocessen. Denna övergång kan ses som mer 

samverkande och spelar en viktig roll för att vuxna ska fortsätta sin utbildning och att vuxna ska återgå 

till utbildning senare i livet. Även ledarskapsutbildning inom högre utbildning baseras på 

kompetensbaserad utbildning och kan kallas andragogik (Caruth, 2014a). 

Att andragogiken också har sina motståndare menar Caruth (2014b) som skriver att andragogik 

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

vuxna är oklart. Kritiker menar att Knowles antagande är vaga. Även Larsson (2013) skriver att ”kritik 

är riktad till andragogikens ambitioner för att se sig vara den enda rätta läran och menar att 

andragogiken bäst försvarar sin plats som en bland andra tankelinjer” (s. 36). 

Härnsten (2006) skriver att vuxenpedagogik är ett område inom pedagogiken som vissa länder 

utvecklat till en egen disciplin, men att det i Sverige har funnits samsyn på att ”det pedagogiska fältet 

varit av godo för vuxenpedagogiken” och att vuxenpedagogiken integrerats med övrig pedagogisk 

forskning (Härnsten, 2006, s. 388). Ahl (2004) instämmer och menar att andragogikens teser är lika 

applicerbara för eleven som för den vuxna studenten, och konstaterar att då faller grunden för en 

särskild teori om vuxnas lärande (Ahl, 2004, s. 63). 
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Metod  

Föreliggande studies vetenskapliga forskningsmetod har inspirerats av fenomenologin och har en 

metodansats benämnd interpretativ fenomenologisk analys, IPA. Den används för att undersöka hur 

människor tolkar och förstår meningsfulla sammanhang genom att reflektera över betydelsen av en 

händelse (Back & Berterö, 2015). IPA ses som lämplig för denna typ av studie där syftet är att få 

fördjupad kunskap och insikt om hur respondenterna upplever sina behov av och krav på pedagogiska 

metoder i högre utbildning (Smith, Flowers & Larkin, 2009).    

Kunskapsintresset i föreliggande studie är seniora studenters behov av och krav på pedagogiska 

metoder i undervisningen, vilket också kan ses vara av allmänt intresse. Kunskapsintresset inriktas 

mot vad seniora studenter har för behov av pedagogiska metoder i undervisningen och hur behoven 

kan formuleras till en kravbild för att uppnå anpassad pedagogik avsedd för yrkes- och livserfarna 

seniora studenter. 

Inom fenomenologisk forskning delas observationer av ett fenomen in i existens respektive essens 

(Szklarski, 2015) med innebörden av att essens är ”det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken 

till det den är, sakens väsen” och existens som det ”föränderliga, det speciella med fenomenet” (s. 132). 

Existens utifrån den seniora studenten kan ses som de val som görs och den drivkraft den seniora 

studenten har. Att också som senior student förmå andra att göra samma val kan liknas vid existens. 

Essensen som sakens väsen tolkas i denna studie som ”det livslånga lärandet”.  

IPA enligt Smith et al. (2009) innebär att förstå vad individen förmedlar genom sina upplevelser och 

erfarenheter. IPA förespråkar ett ”inifrån-perspektiv”, vilket i denna studie kan sägas uppfyllas genom 

en upplevd förförståelse för situationen som senior student, som kan bidra till social interaktion och 

socialt samspel med respondenterna. Föreliggande studie bygger på ett kommunikativt sammanhang 

ur ett sociokulturellt perspektiv, genom förståelse och tolkning av den sociala kontext där den seniora 

studenten befinner sig. IPA har i denna studie tillämpats för att kunna studera och få insikt i seniora 

studenters upplevda behov av och krav på pedagogiska metoder i högre utbildning.  

Urval av deltagare 

Föreliggande studie bygger på syftet att studera seniora studenters upplevda behov (pedagogiska) i 

högre utbildning genom enskilda intervjuer. Urval av deltagare är grundad för att få en homogen och 

ändamålsenlig grupp. Med homogen och ändamålsenlig menas att ”individerna i studien förväntas ha 

vissa gemensamma erfarenheter” (Back & Berterö, 2015, s. 151). Gemensamma erfarenheter är i 

föreliggande studie lång livs-och arbetslivserfarenhet och att gruppen seniora studenter har varit aktivt 

studerande på universitet eller högskola under vårterminen 2016.  

Kriterierna för en senior student i föreliggande studie är: 

 ålder över 50 år  

 aktivt studerande under vårterminen 2016 på universitet eller högskola  

Kontakt har tagits genom ”snowballing”, snöbollsmetoden (Smith et al., 2009) som innebar att ett 

tidigare kontaktnät initialt användes för att hitta respondenter till studien, samt genom anrop via på 

Umeå universitets digitala plattform ”studenter emellan” och genom lärare på Malmö högskola. 

Urvalet har skett målstyrt för att uppnå en homogen grupp som uppfyller ovanstående kriterier 

(Bryman, 2011). Sammanlagt tillfrågades elva individer, varav sju stycken tackade ja till att vara med i 

studien. 

Respondenterna var aktivt studerande under vårterminen 2016 vid flera olika lärosäten där Malmö 

högskola, Linneuniversitetet och Umeå universitet var huvudsakligen representerade. Flera av 

respondenter var aktivt studerande på olika skolor samtidigt under vårterminen 2016. 

Respondenterna var sju stycken till antalet, tre män och fyra kvinnor, vilket kan ses utgöra en jämn 

könsfördelning.  Respondenterna representeras av både anställda och egna företagare.  
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Datainsamling genom intervjuer 

I enlighet med den fenomenologiska forskningsmetodens syfte att beskriva fenomen valdes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer (individuella) då dessa möjliggjorde studien av seniora studenters behov 

av och krav på anpassad pedagogik i högre utbildning. Detta skedde genom inhämtande av 

respondenternas egna beskrivningar av deras upplevelser av att vara seniora studenter.  

I föreliggande studie innebar informationshämtningen att intervjuerna genomfördes med 

respondenterna för att öka förståelse och insikt om ”att vara senior student” ur en upplevd 

behovssituation till en identifierad kravbild och förslag på anpassad pedagogik för det seniora lärandet 

(Back & Berterö, 2015).  

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer togs utifrån fenomenologins linje för datainsamling, 

med öppna frågor, aktivt lyssnande och ett samspel med informanterna (Szklarski, 2015). 

Semistrukturerade intervjuer berör i förväg definierade frågeområden och följer en intervjuguide (Se 

bilaga 1). I föreliggande studie formulerades frågorna utifrån IPA genom breda och öppna frågor om 

behov, krav och anpassad pedagogik där respondenterna fritt kunde formulera svar. Detta 

genomfördes i enlighet med IPA-metoden där det är viktigt att få del av informanternas ”upplevelse av 

deras personliga och sociala värld” (Back & Berterö, 2015, s. 148). 

Tre områden definierades i förväg: Behov, krav och anpassad pedagogik (i enlighet med Syfte och 

Frågeställningar). Utifrån behov och krav formulerades frågor med syfte att nå den enskilda individens 

erfarenheter. Viktigast var respondenternas upplevelser av att vara seniora studenter. Frågorna runt 

behov formades för att respondenterna skulle känna sig trygga (enligt IPA) och berätta om hur de såg 

på olika frågor om sina behov. Frågorna runt krav formulerades utifrån hur lärsituationen ser ut idag 

och en jämförelse mot tidigare. Frågorna runt anpassad pedagogik ska förstås utifrån seniora 

studenters upplevda behov (pedagogiska) i högre utbildning och de krav på undervisningen som de i 

studien ingående seniora studenterna har framfört. Behov och krav tillsammans kan ses utgöra en 

pedagogik som passar seniora studenter. Frågorna kom att ställas i annan ordning än vad 

intervjuguiden angav och intervjuprocessen kan sägas ha varit flexibel (Bryman, 2011). 

Genomförande 

Efter att kontakt tagits med respondenterna och de tackat ja informerades de via mejl där 

informationsbrevet bifogades (Bilaga 2). Hur intervjuerna skulle genomföras beskrevs i 

informationsbrevet till respondenterna där det angavs att intervjuerna skulle ske genom personliga 

telefonintervjuer som skulle spelas in under ett uppskattat tidsintervall på mellan 45-60 minuter. När 

tidpunkt för intervjun blev fastställd skickades intervjufrågorna i förväg över till samtliga 

respondenter. Detta tillvägagångssätt valdes för att det tydligt skulle framgå hur frågorna var 

utformade samt för att ge en trygghet för respondenterna. 

Back och Berterö (2015) beskriver att semistrukturerade intervjuer med allmänt formulerade frågor 

kan ta lång tid, bli engagerande och väcka många känslor hos informanterna. Bryman (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer kan medföra att intervjuaren har en möjlighet att ställa ytterligare frågor. 

Vid planering av intervjuerna togs tidsperspektivet i beaktande genom att planera för längre samtal. 

Ämnesområdena för intervjuerna var indelade i tre block med en början i frågor knutna till seniora 

studenters behov (pedagogiska), vidare till frågor om seniora studenters krav (pedagogiska), för att 

avslutas med frågor om seniora studenters behov och krav på anpassad pedagogik. 

Databearbetning och analys 

Databearbetningen inleddes genom genomlyssning av intervjuerna. Det var tidskrävande eftersom 

intervjuerna vardera var runt en timme långa och att avlyssningen gjordes två gånger per intervju. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i enlighet med Back och Berterö (2015) och Bryman 

(2011). Transkriberingen utgjorde en stor del av arbetet. Det resulterade i drygt 60 sidor text. En 

ursprunglig tanke var att samla allt i ett dokument, men det blev ostrukturerat och svårt att fokusera 
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på den unika intervjun, så intervjuerna gjordes som föreslås av Back och Berterö (2015) vilket innebar 

att börja med att numrera intervjuerna och organisera dokumenten med utrymme för anteckningar 

och kommentarer. En del frågor renderade i utsvävande svar som var långt från frågeställningen och 

dessa sidospår transkriberades inte.  

Behandlingen av texterna påbörjades med att identifiera teman vilket gjordes genom en mer 

systematisk genomläsning och sortering i olika områden, så kallade kluster, för att analysera likheter 

och olikheter (Lindgren, 2014). Vissa ord återkom ofta och betraktades som nyckelord. Till slut kunde 

huvudteman framträda. Detta resulterade i tre huvudteman för respektive avsnitt (behov, krav och 

anpassad pedagogik). En tabell skapades utifrån frågeställning, anteckningar och en början på 

tematisering.  

Tabell 1. Formulär för databearbetningsprocessen inspirerad av Back och Berterö (2015). 
 

Exempel på fråga 
rörande seniora 
studenters behov 

Exempel på svar  
 
 

Teman 
(föregås av sortering) 
 

Nyckelord 
 
 

Huvudtema 
(grund för 
tolkning) 

Analys 
 
 

Hur känns det att vara 
senior student? 
 
 
 

”Det känns att det 
brådskar, att man 
vill kunna utnyttja 
nya kunskaper i 
arbetslivet” 

Ny kompetens för 
arbetet genom att 
utnyttja tiden väl. 
 
 

Tydlig 
planering 
 
 
 

Behov av att 
utbildningen har 
en tydlig planering 
 
 

 

 

”Det är mycket 
känslor kring det 
hela, man har andra 
referenser om det 
man läser mot när 
man var yngre” 

Är en erfaren person 
då ger arbets- och 
livserfaren andra 
referenser.  
 
 

Respekt 
 
 
 
 
 

Behov av att bli 
behandlad med 
respekt 
 
 
 

 

 

Nyckelord identifierades till ord som ofta förekom inom samma tema. Trots respondenterna olikheter 

och att de var härrörande från olika lärosäten så framträdde huvudteman tydligt. Tydligheten i 

tematiseringen kunde bero på den homogena gruppen (+50 år) där gemensamma erfarenheter såsom 

referensram till samma epok för tidigare skolgång (Back & Berterö, 2015, s. 151) fanns. Exempel på 

huvudtema är ”Behov av att utbildningen har en tydlig planering”. Det ord som oftast användes runt 

tema var ”tydlig planering” och är benämnt som nyckelord. 

Sammanställningen av resultaten ur frågeställningarna har varit att försöka tolka det som sagts och 

generella slutsatser dragits utifrån de sju respondenternas svar. Resultaten återges i eget avsnitt, 

Resultat. 

Teoretiska begrepp användes för att förstå och förklara resultaten om seniora studenters behov och 

krav på information, kunskap och lärande som framkommit ur intervjuerna. Det kan liknas vid 

premisserna för en deduktiv analys då slutsatser dras genom att härleda till teoretisk tolkning av den 

sociokulturella teorin genom Vygotskijs teorier och genom Knowles et al. (2015) teorier. 

Analys av resultaten kan liknas vid den cirkel som benämns som den hermeneutiska. Det innebär att 

”tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse” (Back & Berterö, 2015, s. 153). Genom att förstå vad 

respondenterna har sagt så skapas en förståelse för seniora studenter (Thomassen, 2007). 

Även den seniora studentens erfarenheter och upplevelser kan förklaras genom den hermeneutiska 

cirkeln. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den aletiska hermeneutikens cirkel inspirerad av Alvesson & Sköldberg (2008, s. 200). 

 
Förförståelse 

Förståelse 
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Analys av resultat innebar att resultaten ur intervjuerna analyserades utifrån den sociokulturella 

teorin och andragogiken. Ur det sociokulturella perspektivet analyserades information, kunskaper och 

lärande, genom Vygotskijs tankar. Ur andragogikens teorier så analyserades den seniora studenten 

avseende den skillnad som andragogiken menar finns mellan den vuxna studenten och den yngre 

eleven.  Analys av resultat återfinns i eget avsnitt. 

Studiens tillförlitlighet 

Begrepp som validitet kan användas även inom forskning genom kvalitativa studier, i betydelsen att 

undersöka om genomförandet och de metoder som använts verkligen undersöker det som avses att 

undersökas (Thornberg & Fejes, 2015). Vanligen används dock oftast begrepp som trovärdighet och 

tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet bygger på ”trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering” (Bryman 2011, s. 52). Bryman skriver att med trovärdighet menas intern validitet och 

att överförbarhet innebär en parallell till extern validitet. Pålitlighet innebär huruvida man får ett 

likartat resultat vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011). 

Trovärdighet kan ses uppnås genom att en homogen grupp av intervjuade seniora studenter utgör det 

empiriska underlaget. Överförbarhet kan ses som att föreliggande studies resultat kan komma att 

utgöra ett jämförelsematerial vid vidare studier av det seniora lärandet. Pålitlighet, i betydelsen av att 

andra studier får likartade resultat, är svårt att med säkerhet säga vara uppfylld. Med ett större 

empiriskt underlag kan vidare nyansskillnader troligtvis framkomma. Konfirmering är att forskaren 

haft kontroll över sina värderingar (Bryman, 2011) vilket i föreliggande studie har inneburit en 

uppmärksamhet på att det finns en förförståelse för ämnet. Det kan inte uteslutas att förförståelsen 

har påverkat undersökningens resultat, men en medvetenhet har funnits därom. En positiv påverkan 

genom intervjuarens förförståelse kan ha varit de följdfrågor som har ställts, vilka kan ses ha varit 

grundade på erfarenheten av att ha varit en senior student. 

Forskningsetiska principer 

Från Vetenskapsrådet (2011) finns etiska grundkrav att följa. De är fyra till antalet och är indelade i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har 

genomgående beaktats under studiens genomförande.  

Respondenterna kontaktades via mejl innan intervjutillfället för att bestämma tidpunkt för intervjun. 

Informationskravet kan ses som uppfyllt genom utskick av informationsbrev där det framgick 

information om intervjuarens namn, skola, syfte och omfattning, samt att Vetenskapsrådets etiska 

principer kommer att följas. Informationen innehöll också hur studien skulle genomföras, dess 

frågeställningar och att det är frivilligt att delta.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna fick ta del av informationsbrevet före intervjun 

bokades, där det angavs att de när som helst skulle ha möjlighet att avbryta intervjun. Detta 

upprepades i samband med att intervjuerna inleddes.  

Varje intervju inleddes också med att upprepa att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

att materialet sammanställs i en uppsats. Att materialet behandlas konfidentiellt har i föreliggande 

studie inneburit att det som respondenterna berättar behandlas konfidentiellt och att de inspelade 

intervjuerna och dess transkribering kommer raderas efter avslutad studie (Bryman, 2011, Kap. 5). 

Även den inledande litteratursökningen kom att omfattas av etiska aspekter då artiklarna till 

föreliggande studie var ”peer-reviewed”, vilket innebär att bedömning av vetenskaplig kvalitet av 

artiklarna gjorts av forskare som är kunniga inom forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 2015).  

Ses studien ur ett etiskt perspektiv så kan det vara åldersdiskriminerande att inte hantera perspektivet 

ålder och erfarenhet i en lärsituation (SFS 2008:567).  
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Resultat 

Det empiriska underlaget är insamlat genom personliga intervjuer. Intervjufrågorna anknyter till 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatavsnittet beskriver vad som framkommit genom 

intervjuerna.  

I detta avsnitt kommer citat ur intervjuerna att delges. Citaten är analyserade och tematiserade runt de 

frågeställningar som ställts under intervjuerna. Detta kan liknas vid en induktiv empirinära analys då 

data är insamlad, analys görs och slutsatser dras ur respondenternas erfarenheter. 

Sammanställningen av resultaten ur frågeställningarna runt behov, krav och anpassad pedagogik har 

sammanfattats i huvudteman och nyckelord som beskrivs sist under respektive avsnitt: 

 Seniora studenters behov  

 Seniora studenters krav 

 Seniora studenter och anpassad pedagogik  

I det inledande avsnittet, Seniora studenters behov, kommer respondenternas upplevda behov 

(pedagogiska) i högre utbildning att beskrivas. Vidare i avsnittet Seniora studenters krav, 

sammanställs en kravbild som visar vilka krav (pedagogiska) respondenterna har, samt vill kunna 

ställa, på undervisningen. Slutligen i avsnitt Seniora studenter och anpassad pedagogik, redovisas hur 

behov och krav tillsammans utgör förslag på hur en anpassad pedagogik kan ses ur respondenternas 

perspektiv. 

Ur intervjumaterialet framgick att respondenterna hade olika behov och ställde olika krav i detalj, men 

det fanns en gemensam grund som resulterade i teman och nyckelord för behovs- respektive kravbild 

samt en gemensam grundsyn på anpassad pedagogik. 

I de citat som presenteras så har språket ändrats till mer läsvänligt och dialektala ord har ersatts, 

vilket är att rekommendera enligt Bryman (2011). För enkelhetens skull, och för att anonymisera, 

nämns de intervjuade studenterna som Respondenterna A-G, förkortat RA, RB till RG.          

Seniora studenters behov 

Den specifika frågeställningen om seniora studenters behov är: Hur beskriver seniora studenter sina 

behov av pedagogiska metoder i undervisningen. Den specifika frågeställningen är uppdelad på flera 

frågor (Intervjuguiden, bilaga 1). Svaren återges nedan genom citat ur intervjuerna.  

För att komma fram till behovsbilden ställdes initialt fråga om känslan av att vara en senior student. 

Uppfattningen därom var skiftande med inslag av motsägelser. Den seniora studenten har själv valt att 

studera, valt kurs, valt lärosäte och tagit ställning till om fysisk undervisning eller distansundervisning 

passar bäst.  

Fråga: Hur känns det att vara senior student? 

Respondenterna förmedlar en känsla av att det brådskar och att man vill kunna utnyttja sina nya 

kunskaper i arbetslivet. Det finns i diskussionen en ständig tanke kring att kunna mycket som följer av 

att vara äldre, ha mer erfarenhet, och att detta borde göra studerandet lättare, men att det inte alltid är 

så.  

En känsla i förhållande till läraren är att den seniora studenten sägs må bra när lärarna samtalar på ett 

personligt sätt medan frånvaron av lärare skapar ett tomrum och får negativa konsekvenser för den 

seniora studenten som då tappar en del av motivationen, vilket kan tyda på att seniora studenter 

motiveras av och ser positivt på vägledning och uppmärksamhet. 

Utåt sett säger respondenterna att den nya utbildningen är något man gör för sin egen skull och för sin 

egen utveckling. Samtidigt uttalar respondenterna att det finns en duktighetsfälla som bidrar till att ta 

bort inspirationen genom att man måste leverera. Respondenterna förmedlar att det finns en stolthet 

över att vara senior student och att visa att ”det aldrig är försent” att studera.  



23 
 

Överlag uttrycker respondenterna att det är med en positiv känsla att ta steget och studera där 

omgivningen oftast är positiv och uppmuntrande, men ändå finns den egna känslan av att prestera.  

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Det känns att det brådskar, att man vill kunna utnyttja nya kunskaper i arbetslivet. Det 

känns också roligt och ibland svårt. Det känns att jag kan så mycket men har inte vetat på djupet 

varifrån kunskapen är grundad. Jag känner mig stolt.” 

(RB) ”Det är mycket känslor kring det hela, man har andra referenser om det man läser mot när 

man var yngre. Många som studerar som äldre har ju familj och yrkesarbetar och det är fritiden 

som läggs på studier. Livet spelar in.” 

(RC) ”Min känsla i de olika kurserna är väldigt olika. Det hänger ihop med lärarens 

personlighet. Jag mår bra när lärarna samtalar på ett personligt sätt, inte checklista, inte det 

fyrkantiga, att läraren ser eleverna och tar tillvara livserfarenhet. Det är en väldig skillnad 

mellan lärosäten och hur videolänkar kan användas för det personliga mötet. Jag är över 50 år 

och bär min kompetens och lärande själv med det är mycket roligare med engagerade lärare.” 

(RD) ”Det känns bra att vara en senior student, det känns inget speciellt, utan som när man 

studerade som ung, men med helt andra ingångsvärden. Jag är samma människa men med mer 

erfarenhet.” 

(RE) ”Det känns generellt bra och i grund och botten ingen skillnad. Vi är över 100 personer på 

distanskursen och ingen har uppgett sin ålder. Ingen bryr sig om åldern, vet inte om lärarna har 

koll på åldern. Det är ett helt annat skäl att studera nu, nu handlar det om att utveckla sig men 

ibland kan frågorna vara lite väl banala och på låg nivå men man måste svara på dem och ha 

samma referens, det är ibland lite jobbigt men annars okej.” 

(RF) ”Att vara äldre elev… jag är imponerad av de som läser på heltid för det är inte lätt… får 

lägga ner mycket tid för att förstå vad det hela handlar om. Jag läser på halvtid och tycker inte i 

dagsläget att jag skulle kunna läsa på heltid. Tror man orkar läsa mer när man är yngre. En 

fördel är att man som äldre har större erfarenhet vilket borde göra det lättare, men är inte säker 

på det .” 

(RG) ”För min del har det alltid fungerat utmärkt. Motivationen har varit hög och förståelsen 

från högskolan att man även jobbar heltid har varit god. Jag har läst vid flera högskolor + en del 

utbildningar på distans. Har endast studerat på kvällstid alternativt distans. I dessa utbildningar 

har det varit många seniora studenter. Utan att upplevt det själv, så får jag en känsla av att detta 

skiljer sig om man t.ex. studerat på ”anrikt universitet”. Mer prestige och akademiskt, mindre 

förståelse för praktiskt synsätt och erfarenhet.” 

Fråga: Hur ser lärarna på äldre studenter?  

På frågeställning om hur respondenterna uppfattar att lärarna ser på studenter som är äldre och 

ibland med mer erfarenhet så var det varierande uppfattningar och att det också var beroende på 

lärare och lärosäten. Att det finns äldre studenter är inget som varken lärosätet eller den enskilda 

individen berättar eller framhäver, men när de ”upptäcks” möts de med positiva kommentarer om 

engagemang och motivation.  

Respondenterna säger att erfarenheter kan missas om inte ”den äldre gruppen” får utrymme genom en 

positiv syn från lärare. Det handlar om erfarenheter som kan utgöra diskussionsunderlag för att nå 

förståelse mellan teori och praktik. 

En undervisning byggd på ”korvstoppning” och brist på kommunikation är inte förenligt med att 

lärarna ”ser” en erfaren individ, uttrycker respondenterna. Varför lärarna inte kommunicerar i större 

utsträckning ses som negativt och närapå nedvärderande. Seniora studenter är inte ute efter en 

särbehandling av lärarna, men att helt negligeras som individ eller grupp gagnar inte undervisningen, 

enligt respondenterna. Sammantaget så angav respondenterna att det fanns mer att önska genom att 

ta tillvara på seniora studenters praktiska erfarenheter och att se det som positivt och som en tillgång.  
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Nedanstående citat är exempel på som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Som lärare vore det ju diskriminerande om de såg på äldre elever på ett visst sätt men att 

behandla en 35 åring på samma sätt som en 55 åring blir ju också skevt. Jag uppfattar att 

lärarna hellre vill ha unga elever som vill studera för att bli forskare, kanske ge status till 

lärosätet.” 

(RB) ”Jag tror att lärarna tycker att det är roligt med oss äldre studenter och att de är 

intresserade av vår verksamhet och att vi kan relatera till vår yrkeserfarenhet men det är 

egentligen inget som nämns högt. Att du som jobbat med detta i 30 år, vad tycker du egentligen, 

kan vara en fråga för läraren att ställa.” 

(RC) ”När man undervisar någon som är över 50 år, visa respekt för den investering man gör 

sent i livet, vill jag förmedla till lärarna.” 

(RD) ”Jag ser inte att lärarna tar vara på min erfarenhet i undervisningen. Jag tycker att det 

finns begränsade möjligheter att ställa frågor och det finns ingen återkoppling till en enskild 

individ. Lärarna är inte med på diskussionerna.” 

(RE) ”Kursen är anpassad för elever i 20-årsåldern. Jag tittar på förinspelningar och de är 

samma för alla elever. Lärarna borde göra en analys, vad det är för människor som ska gå 

kursen och hur de kan anpassa sin pedagogik. En lärare borde också ha en aktuell uppdatering 

över hur det fungerar i praktiken.” 

(RF) ”Det känns generellt bra i grund och botten av att vara elev, ingen skillnad men jag har så 

otroligt mycket med mig idag så frågorna blir ibland blir lite väl banala, men man måste svara 

på dem och ha samma referens, ibland lite jobbigt, annars okej. Kan i princip kurserna innan jag 

har gått dem Skulle vilja ställa mina egna frågor på kursen, men så blir det ju inte.” 

(RG) ”Jag har inte upplevt något negativt. Dock så har jag hört kommentaren att oj vilken 

skillnad det är på motiviation av elever som studerar kvällstid (en del seniora) jämfört med elever 

som studerar dagtid.” 

Fråga: Syn på metoder och redskap i undervisningen 

Respondenterna säger att det är naturligt att forskningen står i centrum i högre utbildningar, då det är 

den plattform undervisningen vilar på. Respondenterna uttrycker att inriktningen mot forskning och 

att bli forskare genomsyrar undervisningen. Respondenterna säger, med viss ironi, att det inte är 

troligt att så många 50+ studenter ser en forskarkarriär framför sig. Därför ser de att lärarna missar en 

del av målet när de inte ser att seniora studenter har ett behov av att förstå hur teorin kan användas i 

praktiken. Respondenterna säger sig ha upptäckt att det finns begränsade möjligheter att ställa frågor 

och att det ofta inte finns återkoppling till enskild individ, vilket borde kunna förbättras genom 

moderna redskap och där även viss rättning kunde påskyndas.  

Att till fullo utnyttja de fysiska redskap som finns utnyttjas inte på alla kursen, enligt respondenterna. 

De respondenter som fått erfarenhet av ”det virtuella klassrummet” säger att verktyget skapar en 

känsla av tillhörighet och gemenskap. Andra hyllar webbaserade och interaktiva inspelade 

föreläsningar som går att lyssna på när det passar tidsmässigt i förhållande till vardagspusslet. Att 

verktygen ska underlätta det flexibla lärandet råder det enighet om liksom att det är individuellt vilken 

undervisningsmetod som passar ämnet och individen.  

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Forskningen är alltid i centrum och det kan krasst konstateras att det inte blir så många 

50+ elever som ser en forskarkarriär framför sig. Nej, jag tror inte att högskolorna och 

universiteten ser framför sig att eleverna ska vara så pass gamla att de kunde vara föräldrar till 

lärarna. Hur ska en 25-30 årig forskarelev kunna möta och förstå 30 års livs och 

arbetslivserfarenhet?” 
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(RB) ”Jag ser inte att det finns metoder anpassade för seniora studenter. Alla vet hur vi ser ut, 

mer eller mindre gråhåriga, som människor mitt i livet men man pratar aldrig om det. Att det 

finns äldre studenter nämns inte. Man lyfter inte det som ett fenomen, att vi faktiskt är seniora 

studenter. Alla vet att vi sitter där men ingen pratar om det och vi låtsas att vi är vanliga 

studenter.” 

(RC) ”Vet inte vad de har för metoder. De frågar inte efter någonting om vem man är eller var 

man befinner sig. Pedagogikläraren står framme vid katedern och undervisar om att man inte 

ska stå framme vid katedern. Att lärarna rättar uppgifterna på utsatt tid tycker jag är viktigt.” 

(RD) ”Internet får ersätta lite av lärarkommunikationen… man googlar för att hitta bättre 

presentationer.” 

(RE) ”På gruppseminarierna är inte lärarna med. Man har mycket frågor men det är inte 

detsamma att mejla frågorna till lärarna. Ingen feedback på gruppdiskussionerna. Det borde 

varit fler lärare. De äldre ställer högre krav på lärarna, man är inte bara nöjd med poängen utan 

man vill ha ut något mer av det. 140 elever på en kurs ser jag som en guldgruva för 

universiteten… Vi ställer inga krav fast vi vill ju det.” 

(RF) ”Ja, det är ju mycket enkelriktad korvstoppning och jag ser det som en brist att det inte är 

någon diskussion i ′klassrummet′. På något sätt borde man kunna ställa frågor… kan det på sätt 

och vis, har en e-post till läraren men de borde uppmuntra till det. Jag tror i och för sig att det 

finns lärare som bara är lärare men att många håller på med något annat som egen forskning 

som intresserar mer. Man kanske skulle göra det på så sätt att det helt enkelt kunde införas 

undervisningsperioder och då lägga undan sin forskning för att det blir intressekonflikter och 

eleven får sitta emellan. Det har inget med 50+ att göra. Men det slår mig, lite hårddraget, att 

undervisningen går mera ut på den akademiska metoden än på innehållet. Jag som 50+ är ute 

efter innehållet.” 

(RF) ”Vi har gruppuppgifter och då ska man delta i diskussioner och kommentera andras inlägg, 

lärarna är inte med på diskussionerna utan avslutar meningar som ′det var en livfull 

diskussion′. Vid gruppdiskussionerna ska eleverna redogöra för vad man uppfattat om det 

aktuella ämnet och jag ser inte att lärarna skulle vara med men lärarna kan stimulera eleverna 

till att ställa frågor.” 

(RG) ”Jag tror att det kan krocka ibland eftersom man många gånger som en senior student 

behöver flexiblitet, medan universitetsvärlden upplever jag många gånger som fyrkantig och 

stelbent. Den digitala världen underlättar och gör det enklare att kombinera studier med arbete.” 

Fråga: Behöver seniora studenter en seniorkår? 

På frågeställning runt seniora studenters behov av att ha en gemensam kanal att samlas runt gällande 

frågor kopplat till att vara äldre så var den första reaktionen att respondenterna inte hade något behov 

av gemenskap med andra studenter eller andra seniora studenter. Respondenterna framförde att man 

var del av andra sammanhang och att studierna bara var en liten del av livet. Under tiden som 

intervjuerna fortskred återkom funderingar från respondenterna kring ”seniorkår” och det framkom 

att det kunde vara svårt att få svar på frågor och att det ibland upplevs som om det finns fördomar mot 

äldre. Själva ordet studentkår var negativt laddat då det associerades till studentfester och andra 

fysiska träffar, som de hade upplevt som unga studenter. Att det inte finns någon samhörighet med 

unga studenters kårliv idag och dagens seniora studenter framfördes unisont. Dock lyftes några 

synpunkter fram om att någon form av organisering kan vara tänkbara som kan hjälpa, stötta och för 

att utbyta erfarenheter. Även vid uppföljning av exempelvis avhopp från studierna eller byte av 

lärosäte kunde viss organisering fungera som stöd för seniora studenter. 

Nedanstående citat är exempel på som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Jag studerar på distans, ofta på kvällar och helger och ser inget behov av gemenskap men 

när jag tänker på det så kan det vara en idé att få en kanal till att sprida erfarenheter av att vara 

en senior student och kunna säga vad som skulle underlätta studerandet.” 
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(RB) ”Finns inget forum, men har aldrig tänkt på det. Studierna är bara en del av mitt liv. Det 

stora är det som har med arbetet att göra. Kan tycka att det finns plats för en senior kår. Det 

finns ju fördomar mot äldre att vi inte är så bra på datorer och så. Vill hellre läsa om tips och trix 

än om nudlar.” 

(RC) ”Jag känner ingen samhörighet med 20-25 åringar på pubens happy hour.” 

(RD) ”Borde man inte kunna gå samma väg som alla andra? Behöver man ha en särskild kanal 

för de seniora eleverna? Jag tror inte det. Dock så tror jag att man behöver ta med mycket mer 

av kompetensutveckling under hela arbetslivet in i den planering man gör för sitt utbud av 

utbildningar/kurser inom högskolor och universitet så att Sverige fortsätter och vara ett 

konkurrenskraftigt land i världen.” 

(RE) ”Jag har egentligen inte tänkt på att vi som är äldre och studerar kan ses som en grupp. Det 

finns ingen kravställande grupp men om fler studenter vill studera och inte hoppa av från 

studierna så kan det behövas en intresseorganisation som följer utvecklingen och för 

seniorernas talan. Viktigt att studentkåren även börjar intressera sig för och representera alla 

grupper på skolan som exempelvis distansstudenterna. Någon slags kanal kan behövas men 

grundfrågan är att det borde vara i skolans intresse att anpassa undervisningen för att anpassa 

till de elever som har erfarenhet och exempelvis jobbat 20 år med någon fråga. Borde ligga i 

högskolan intresse att vara i framkant med denna fråga och skaffa sig en bild av läget.” 

(RF) ”Jag var med i kåren när jag var 26 år. Det var mer kopplat till vissa ekonomiska fördelar 

när man köpte saker. Känner idag inget behov av den typen av sammanhang. Det kanske beror 

på att jag fattar hur det fungerar och jobbat med alla typer av digitala rum .” 

(RG) ”Nej, jag är inte aktiv i någon studentkår. Ser dock att det skulle kunna vara bra med en 

seniorkår, även om namnet kanske bör vara något annat. Studentkår för det livslånga lärandet 

och inte bara det traditionella att man utbildnar sig och sen jobbar, utan att man 

kompetensutvecklar sig under hela sitt arbetsliv.” 

Fråga: Seniora studenters viktigaste behov 

Respondenternas viktigaste behov kan sammanfattas med att man vill bli sedd som en erfaren person 

och inte sedd som en grupp. Respondenterna förväntar sig av lärarna att de ska förstå att studier inte 

är det enda som seniora studenter gör utan är en del av ett livspussel. Respondenterna uttrycker att 

seniora studenter ser ett behov av att bli respekterade av lärarna och genom att själv alltid hålla tider, 

läsa på och vara aktiv är det ett sätt för studenten att respektera lärarens tid, med förväntning om 

detsamma. Viktigt att kunna styra över sin egen tid när det gäller kurserna eftersom det finns annat på 

agendan som också tar tid, uttrycker respondenterna. Flera av respondenterna berättade att som 

senior student är det vanligt att arbeta heltid och studera 50 procent och därför har man behov av att 

läraren håller tider och lämnar ut uppgifter enligt schemat men samtidigt berättade de att man vill ha 

egen flexibilitet på inlämningar utan deadlines.  

Respondenterna beskrev överlag att de vill bli bemötta med respekt och vill se att läraren har en insikt 

som inbjuder till att seniora studenter delar med sig av sin livs- och arbetslivserfarenhet, vilket kan 

utgöra ett diskussionsämne inom kursramen och kanske som en fördjupning av ämnet. Med detta 

beskriver respondenterna att det inte handlar om att mäta sig kunskapsmässigt med läraren, inte att 

läraren ska stå på tå, men att bli respekterad som en vuxen erfaren människa. Respondenterna säger 

sig vilja ha valfrihet och ett flexibelt förhållningssätt från lärosätena. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Att kunna sätta undervisningen i ett praktiskt perspektiv genom att få svar på frågan om 

vad jag ska ha det till, hur jag ska kunna utnyttja kunskapen i arbetslivet. Jag har behov av 

akademiska studier med teorier anpassade för dagens samhälle. Jag har behov av att nyansera 

teorier, att inte slaviskt följa en teori eller ett upplägg.” 
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(RB) ”Att utbildningen håller en tillräcklig hög kvalitet, att den tid jag lägger ner ska ge något 

tillbaka. Frihet för gruppen att välja föreläsningstid är mycket bra. Vill bli respekterad som en 

vuxen erfaren människa. Vill bli bemött jämlikt.” 

(RC) ”Viktigaste behovet är att bli sedd som en erfaren person. Att inte bli ihopklumpad. Att 

min erfarenhet får väga. Respekt för tiden. Respekt för erfarenheten. Bli bemött utifrån den man 

är – utifrån den erfarenhet man har.” 

(RD) ”Viktigast som en senior student är att få möjlighet att få klarlagt när det finns 

frågetecken.” 

(RE) ”Om lärandet ska vara mer relevant ska man knyta det till de ämnena man läser och den 

praktik man bär med sig. Om man hållit på med något ämne borde man kunna tenta av, någon 

form av validering. Sen har alla kursen någon form av forskningsmetodik och det har jag ju läst 

tio gånger tidigare. Jag kan inte säga vad jag tycker om en frågeställning utan måste hänvisa till 

vad någon annat tycker. Blir lite frustrerad att hela tiden gå till referenser, tar en massa tid. Kan 

egentligen redan A-kursen, blir en väg till B-kursen… Någon form av validering behövs.” 

(RF) ” Viktigast behov är att kunna styra över tiden när det gäller kurserna eftersom man har så 

mycket annat vid sidan om jämfört med när man var ung. Att få styra över sin egen tid, mer 

flexibelt. Inte så mycket deadlines.” 

(RG) ”Jag kan se ett behov av att vilja bli sedd som både individ och grupp. Jag har behov av att 

styra över min egen tid. Flexibilitet är absolut viktigast. Att det finns kurser som riktar sig till att 

hjälpa till med det livslånga lärandet. Att det finns ett utbud som gör att man har möjlighet att 

kompetenshöja sig inom sitt område. Viktigt att högskolan samarbetar med näringslivet för att 

ha rätt utbud som täcker behoven i regionen.” 

Intervjuerna visar sammantaget att seniora studenter har behov av att det är hög kvalitet på 

föreläsningar och att dessa ska vara väl förberedda av lärarna. Respondenterna uttrycker att de har 

behov av att få möjlighet att bli lyssnade på och att bli behandlade med respekt för tiden som läggs ner 

och för sina erfarenheter. Respondenterna vill ha valfrihet gällande föreläsningstider vid studier på 

campus och flexibla handledningstimmar. Ur intervjuerna kan nyckelord som tydlig planering, 

valfrihet, flexibilitet och respekt urskiljs.  

Respondenternas behovsbild kan sammanfattas av följande huvudteman:  

 Behov av att utbildningen har en tydlig planering.  

 Behov av valfrihet och flexibilitet i lärsituationen. 

 Behov av att bli behandlade med respekt. 

Seniora studenters krav 

Den specifika frågeställningen om seniora studenters krav är: Vilka krav på undervisningen och dess 

pedagogiska metoder ställer seniora studenter? Den specifika frågeställningen är uppdelad på flera 

frågor (Intervjuguiden, bilaga 1). Svaren återges nedan genom citat ur intervjuerna.  

Genom att närma sig kravbilden ställdes inledningsvis frågor om skillnader på att lära in nu och hur 

det var vid tidigare lärsituationer. Vid skillnader ställdes följdfrågor om när respondenten uppfattade 

att en förändring skett. Vid delen om hur inlärning sker fördes frågorna in mot vad en bra pedagogik 

är för den seniora studenten och vilka moment som däri förväntas att ingå.  

Efter att respondenterna resonerat kring pedagogikens uppläggning fördes frågorna in på det 

individuella sättet att lära in som senior student. 

Fråga: Inlärning nu jämfört med då 

Respondenterna uttryckte initialt att de lärde in på samma sätt nu som vid tidigare studier. Dock 

framförde de att förutsättningarna för att lära hade förändrats. Erfarenheten spelade in genom att det 

var lättare att förstå teorier utifrån den praktiska erfarenhet respondenterna förvärvat. Att även den 
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tekniska utvecklingen gått framåt har medfört ett annat sätt att inhämta kunskap. Respondenterna 

menade att de lär genom att läsa men läser på ett annat sätt än när de var yngre. De hittar andra medel 

för att lära som att söka fördjupning på nätet. Flera av respondenterna menade att förr läste man 

böcker, medan det nu handlar om att läsa artiklar och avhandlingar. En respondent beskrev att en bok 

liknar mer en populärversion av grundforskningen. Respondenterna noterade att den obligatoriska 

litteraturlistan borde kunna ersättas med mer aktuella forskningsresultat. Respondenterna 

reflekterade också över hur den nya kunskapen kunde ha påverkat och kommer att påverka livet och 

arbetslivet.  

Livslångt lärande blir viktigare och det gäller att inhämta ny teknologi och liknande, dock så är 

motivationen oftast hög hos seniora studenter, vilket hjälper till, enligt respondenterna. 

Respondenterna uttryckte också att det har blivit viktigare och viktigare att fortsätta med sin 

kompetensutveckling för att vara attraktiva på arbetsmarknaden, vilket kommer att bli än mer 

betydelsefullt i framtiden. Citat från en respondent ”Man ger sig inte utan är ihärdig”. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Det som är lättast att förstå är det som jag kan sätt in i en verklig situation, även 

komplexa teorier kan sättas in i verkliga situationer. Jag tror att jag nu har lättare att förstå 

teorier men också lättare att ifrågasätta.” 

(RB) ”När jag var yngre lärde jag genom att läsa en bok från pärm till pärm. Jag hade extremt 

bra minne och kom ihåg det jag läste. Nu har jag jättesvårt att läsa en bok. Jag läser mer 

styckevis och sen funderar och begrundar jag. Jag läser kortare stunder, återkommer till boken 

nästa dag och tänker på vad detta har för betydelse om jag gjort si eller så, har att göra med 

livserfarenhet. Jag lärde inte in på ett annat sätt förr men jag läste på ett annat sätt.” 

(RC) ”Mitt lärande är mer holistiskt. När jag var yngre skulle jag beskriva mitt lärande som mer 

fragmentariskt. Det som jag menar med att mitt lärande var mer fragmentariskt när jag var 

yngre är att pusselbitarna var lösare. Min förmåga att lägga pusslet färdigt är bättre nu. Jag har 

fler bitar som relaterar till varandra och det blir lättare att se vad som hänger ihop. Omvänt så 

är jag mer känslig för att få "fel" pusselbitar nu. När jag var yngre tog jag den bit som "fröken" 

valde och gav mig på den med stor iver. Nu vill jag välja bitarna själv.” 

(RD) ”Jag kan inte komma ihåg att jag lärde in på annat sätt när jag var yngre men idag tittar jag 

ganska mycket på internet för att få en bättre förståelse.” 

(RE) ”Jag ser ingen skillnad på mitt eget lärande då som nu. Förutsättningarna att lära har 

ändrats men jag ser ingen skillnad på mig och på de som är yngre. Det finns andra metoder, 

men de är lika för alla studenter.” 

(RF) ”I grunden har vi individuella sätt att lära in på. Det är inte så mycket kopplat till åldern. 

Det finns inget biologiskt som förändras med lärprocessen, som jag kan se det. Med det finns 

skillnad då vi har så mycket mer med oss, mera förkunskaper och vi kan mera. Inlärningssättet 

har inte förändrats men förutsättningarna för att lära har förändrats. Men det är ingen skillnad 

på mig nu och på de som är yngre på samma kurs. Jag använder tekniken som finns exempelvis 

redigerbara PDF: er, går otroligt snabbt att söka information. Livssituationen ser så annorlunda 

ut och ställer andra krav.” 

(RG) ”Absolut att det är skillnad på att lära in nu mot när jag var yngre. Man kan relatera till 

teorier med min praktiska erfarenhet vilket gör det mycket lättare med inlärning och att befästa 

kunskap. Motsatts så har man kanske som senior student lite svårare att ta till sig ny teknologi 

och liknande, dock så är motivationen ofta högre hos en senior student, vilket hjälper till. Man 

ger sig inte utan är ihärdig. Det har blivit viktigare och viktigare att fortsätta sin 

kompetensutveckling för att vara attraktiv på arbetsmarknaden under de senaste åren, och vilket 

enligt mig kommer bli ännu viktigare framåt. Livslångt lärande blir viktigare och viktigare.” 
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Fråga: Vad som är bra pedagogik för seniora studenter 

Respondenterna överlag säger att det är viktigt att undervisningen håller en hög nivå så att känslan av 

att ”slösa med min tid” inte uppstår. Intressanta föreläsningar som innehåller både teoretiska och 

praktiska exempel där studenterna bjuds in till diskussion och att läraren undviker monologer. Viktigt 

är att läraren har delat ut bildspel och annat presentationsmaterial innan föreläsningen, så det ges 

möjlighet att förbereda sig och kunna föra en intressant diskussion i ämnet. Respondenterna säger sig 

uppskatta teoretisk genomgång, praktisk exemplifiering, diskussioner och där så medges även 

gruppövningar. Att möta studenterna med insikten att det finns olika ingångsvärden och olika 

erfarenhet och att då har förmågan att ”lyfta kursen” genom engagemang samt ge ett mervärde genom 

en delaktighet är parametrar som uppskattas av respondenterna. Läraren ska vara kunnig och inse att 

det finns stor erfarenhet i gruppen som läraren ska ta tillvara genom ett öppet diskussionsklimat, 

enligt respondenterna. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”En bra pedagogik kan vara en blandad pedagogik. Att variera mellan diskussioner, tentor 

och inspelade föreläsningar. Genom en närvarande lärare som förenar verklighet med teorier. 

Jag skulle vilja ha tentor som man föreslog ämne för själv för att kunna styra in det på 

arbetslivet.” 

(RB) ”Att det finns ett öppet samtalsklimat där läraren är kunnig och där det finns möjlighet att 

ställa frågor och diskutera. Lärarna borde ta tillvara på livserfarenheter, erfarenheter från 

tidigare studier. Oftast är det inte det man läser man tar med sig utan det man får del av genom 

andra i gruppen. Läraren ska vara kunnig och inse att det finns stor erfarenhet i gruppen som 

man kan ha nytta av.” 

(RC) ”En lärare är en ledare och en lärare som inte tar ansvar för talutrymmet är ingen bra 

lärare. En bra pedagogik är ett möte med studenten utifrån studentens erfarenhet. Det är 

provocerande att lärarna inte är med i diskussionerna. Jag vill kunna ställa frågor direkt och 

inte vänta tills jag läst hela boken.” 

(RD) ”Det viktigaste som senior student är att få möjlighet att få klarlagt när det finns 

frågetecken. Det interaktiva saknas på distansundervisningen. Jag har hört talas om 

utbildningar med ett virtuellt klassrum, med det är inte lätt det heller.”  

(RE) ”En bra pedagogik är när läraren gör kopplingar till praktik och verklighet, att levandegöra 

ämnet. Har haft lärare som bara presenterat teorier utan verklighetsanknytning…” 

(RF) ”En lärare ska vara trygg i sig själv och prestigelös. Det vore bra om lärarna frågade 

studenterna vad de har med sig in i kursen för erfarenheter. Lärarna kunde ställa lite öppna 

frågar om efterfrågad kunskap. Det skulle kunna lyfta kursen genom dialoger och diskussioner. 

Man behandlar alla elever som att de befinner sig på campus och nyss slutat gymnasiet.” 

(RG) ”Intressanta föreläsningar som både har teorier och praktiska exempel. Jag föredrar att 

eleverna bjuds in till diskussion och att lärarna undviker monologer. Se till att man delar Power 

Point och annat material innan föreläsningen, så att man har möjlighet att förbereda sig om 

man vill .” 

Fråga: Att starta ny kurs 

På frågan om hur respondenterna lägger upp studierna när en ny kurs börjar så svarade samtliga att de 

följde instruktionerna. Vid resonemang om kursplanen var svaret också enhälligt att de läste den, 

följde den och såg den som ett facit på att målen blev uppföljda. Att ifrågasätta kursplanen var inget 

som någon av respondenterna reflekterat över och inte heller att den kunde vara till hjälp för att nå 

egna mål. 

När respondenterna uttalat begreppet ”senior student” så kunde en förändring skönjas genom ett 

uppvaknade av den självständiga individen som i sin yrkesprofession tog beslut, ifrågasatte och hade 
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ett innovativt intresse, men ingen av dessa förvärvade förmågor kunde den seniora studenten påvisa 

hade genomslagskraft i den nya studiesituationen.  

Efter ungefär halva tiden för intervjun, under denna del avseende krav, började respondenterna se sig 

som en möjlig kravställande grupp och använda sig av identiteten senior student. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Jag köper böckerna och studerar dem översiktligt så jag vet vad det handlar om. Jag 

studerar noggrant vad som förväntas av mig… men jag hade hellre velat läsa av glädje det som 

intresserar mig och därifrån göra en djupdykning. Jag gör helt enkelt det som förväntas av mig, 

helt efter instruktionen. Jag har provat att vara mer fri i skrivandet men det renderade i ett 

underkännande, fast jag lärde mig mer…” 

(RB) ”Jag lånar alla böckerna på biblioteket för att se vilka böcker jag vill köpa. Jag lägger 

datum i kalendern och orienterar mig i böckerna… MEN sen börjar terminen och jag börjar ligga 

efter. Jag börjar storstilat men under kursens gång tappar jag det efterhand men de är inte så att 

jag inte levererar.” 

(RC) ”Börjar i helheten och bryter ner. Följer anvisningarna. Har inte läst från pärm till pärm, 

har läst fragmentariskt hela livet.” 

(RD) ”Jag kollar på listan över litteratur och köper det som står där. Jag ifrågasätter inte 

böckerna utan tror att det är relevanta bra böcker. Fast jag har haft några som varit riktigt 

dåliga…” 

(RE) ”Idag köper jag böckerna, det gjorde jag aldrig förr. Kollar på kursplanen och köper de 

böcker som behövs. Ifrågasätter in de böckerna som står på listan.” 

(RF) ”Jag väljer ut den kurslitteratur jag köper. Vill helst använda egen litteratur utefter kursens 

kravbild.” 

(RG) ” Det viktigaste för mig är att vara med på föreläsningar och ta noteringar och sätta upp 

realistiska mål med utbildningen, i förhållande till hur jag har det på mitt arbete. Känner jag att 

det blir för mycket och att jag inte kan ta in kunskap så väljer jag antingen att hoppa av, pausa 

eller bestämmer att Godkänt är tillräckligt och lägger det på den nivån som jag hinner med. Det 

ska vara roligt att studera och inte för mycket press.” 

Fråga: Krav på undervisningen 

På frågan om vilka krav en student som passerat 50 år vill ställa på undervisningen framkom att 

respondenterna inte ser sig som en kravställande grupp. Det kan konstateras att respondenterna har 

rättat in sig i ledet och gör det som förväntas utan att ifrågasätta mål eller kursplan. Respondenterna 

framförde att de som ifrågasätter snabbt inser att enklaste vägen är att ”göra som fröken säger”. 

Respondenterna lär för att det är det hen är intresserad av och har valt. De tar av sin tid utan att 

ifrågasätta om tiden förvaltas på rätt sätt och ges rätt innehåll. Dock framförde respondenterna krav 

på att få mer makt över vilka ämnen man vill arbeta med (inom kursramen) så att en fördjupning kan 

nås och att initialt inför en kurs diskutera mål och kursplanen, för att ställa dessa i relation till 

individens mål och behov. Flera av respondenterna lyfte upp ett krav som kan ses som mer 

övergripande och det är vikten av att lärosäten samarbetar med näringslivet på orten för att tillgodose 

rätt kompetens i harmoni med arbetsmarknadens behov, vilket för den enskilda kan bidra till en 

anställbarhet och att vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Även krav på utveckling av 

distansundervisningen och alternativ kurslitteratur framfördes av respondenterna. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Jag skulle vilja, utifrån kursen, välja ut ämnen som intresserar mig och där jag kan gå en 

aning mer på djupet än att bara uppfylla lärarens krav. Jag vill sätta mina egna mål. Som en 

senior har man ett hum om det mesta men kan vilja få en fördjupning med praktisk anknytning. 

Om jag går en kurs på jobbet vill jag att den ger högskolepoäng.” 
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(RB) ”Frihet för gruppen att välja föreläsningstid är mycket bra. Mitt krav är att undervisningen 

ska ge något, att det ska vara hög kvalitet och förberett och att man ska ha möjlighet till att ställa 

frågor.” 

(RB) ”Vi blir lyssnade på av kursansvarig när det rör praktiska saker som tider men i övrigt 

ställer vi inga krav. Vi ifrågasätter inte, vi gör snällt uppgifterna. Vad det beror på vet jag inte, 

men kan ha att göra med dåligt självförtroende och att vi helt enkelt inte tänkt så. Är det 

verkligen det optimala, att vi bara sitter och nickar? Vi läser och köper rätt böcker, vi kan säga 

till varandra att ′det där var en gammal bok′ men sen går vi och köper den. Jag skäms lite när 

jag säger det, för jag är inte rädd för auktoriteter, jag är inte rädd för att ha fel men i en 

lärsituation rättar jag in mig i leden.” 

(RC) ”Har lyssnat på föreläsning som börjar med att läraren blåser i mikrofonen… krav att 

läraren har sett sin egen inspelade föreläsning och rättat till sina misstag. Krav på att lärarna 

övar på tekniken, det är ju lika dåliga föreläsningar nu som för tio år sedan…” 

(RD) ”Fler ställen borde öppna upp för distansundervisning, kan utveckla 

distansundervisningen så den blir bättre.” 

(RE) ”När äldre studenter vid seminarier eller diskussion framfört synpunkt så har de oftast 

bemötts med tysthet från lärarna. Lärarna borde ta tillvara på studenternas erfarenheter. Svårt 

att få till en fungerande kommunikation, internet får ersätta.” 

(RF) ”Borde oftare jobba med artiklar och avhandlingar än den populärversion som en bok 

oftast är.” 

(RG) ”Jag vill egentligen avdramatisera att man är en ′senior′ student, och inte göra en för stor 

skillnad. Man ska ta hänsyn till att man har en massa erfarenhter med sig i bagaget. Jag vill kräva 

att få tillgodoräkna mig att jag jobbat med ett visst ämne och få det i högskolepoäng. Att kunna 

hoppa över en A eller B kurs. Vid kursutvärdering så borde ålder finnas med som parameter så 

inte relevant statistik och data försvinner vilket kunde utgöra underlag för kommande 

utveckling av kursplan.” 

Intervjuerna visade att respondenterna vill ha utdelning på satsad tid och detta innebär att de vill ha 

en kvalitetssäkrad undervisning. Respondenterna vill ha insyn i uppläggningen av en kurs så att 

exempelvis validering av tidigare kunskap kan göras så den seniora studenter kommer in på rätt nivå 

och kan tillgodoräkna sig högskolepoäng. Respondenterna vill vara delaktiga i vilken kurslitteratur 

som ska användas och även vara med i val om områden där en egen fördjupning kan ske.  

Respondenterna kräver att deras erfarenhet ska ses som en tillgång.  Ur intervjuerna kan nyckelord 

som högkvalitativ undervisning, insyn och medbestämmande urskiljas. 

Respondenternas kravbild kan sammanfattas av följande huvudteman:  

 Krav på en högkvalitativ undervisning.  

 Krav på insyn i lärprocessen genom en öppenhet i lärsituationen mellan student och lärare. 

 Krav på medbestämmande vid utformning av alternativa frågeställningar och alternativ 

kurslitteratur inom kursramen. 

Seniora studenter och anpassad pedagogik 

Den specifika frågeställningen om seniora studenter och anpassad pedagogik är: Hur menar 

respondenterna att undervisning på högskola och universitet kan anpassas för att möta seniora 

studenters behov och krav? Den specifika frågeställningen är uppdelad på flera frågor (Intervjuguiden, 

bilaga 1). Svaren återges nedan genom citat ur intervjuerna.  

För att nå fram till en diskussion kring hur behov och krav tillsammans kan bidra till förslag för en 

anpassning av pedagogiken för seniora studenter, så gjordes en återkoppling till intervjuns tidigare 

frågor och svar. Genom att sammanföra den upplevda behovsbilden med den identifierade kravbilden 

kunde förslag på anpassad pedagogik för seniora studenter identifieras.  
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Vid en jämförelse mellan de svar där respondenterna utgått och svarat utifrån sin yrkesidentitet 

respektive när de svarat på en jämförbar fråga utifrån rollen som senior student, så kunde de nu se att 

det fanns beröringspunkter som skilde sig åt. Ett tydligt exempel var att en högre ålder inte skulle 

påverka hur man uppfattades som student, men samtidig fanns en önskan om att deras långa 

yrkeslivserfarenhet skulle tas tillvara i lärsituationen.  

Flera av respondenterna framförde alternativ till campus och nätstudier genom att lyfta fram behovet 

av fler öppna universitet. Ingen hade provat men flera omnämnde det som något positivt inför 

framtiden.  

Fråga: Seniora studenter som kravställande grupp 

Respondenterna hade överlag inte funderat över om det finns frågor som kunde få en större 

genomslagskraft om seniora studenter talade med en enad röst. Respondenterna ser sig först och 

främst som självsäkra kravställande individer i vardagen, men när de befinner sig i en lärsituation 

anammas en kursuppläggning utan initialt ifrågasättande. Flera av respondenterna framförde att de 

borde ha varit mer kravställande och aktivt ifrågasättande i lärsituationen. 

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Det finns ingen kravställande grupp men om fler seniorer vill studera och inte hoppa av 

från studierna så kan det behövas en intresseorganisation som följer utveckling och för seniora 

studenters talan. Idag visar jag mitt missnöje med att hoppa av en kurs, byta handledare eller 

byta till annan skola. Några skolor kommer jag aldrig att studera vid igen och jag rekommenderar 

inga andra till dessa heller. Öppna universitet har jag hört om och det kanske vore bra då 

innehållet styr mer än poängen.” 

(RB) ”Vi är ingen kravställande grupp. Vi blir lyssnade på av kursansvarig rörande praktiska 

saker som rör tider till exempel. I övrigt ställer vi inga krav. Vi sitter och nickar och bara ′gör det′. 

Vårt dåliga självförtroende i lärsituationen gör att vi inte diskuterar eller ifrågasätter läroplanen.” 

(RC) ”Vi är olika, har helt olika förutsättningar.” 

(RD) ”Hade egentligen bara velat välja kurser efter intresse, men man måste ha bakgrunden för 

att komma upp på plattformen, för att ha samma förståelse.” 

(RE) ”Det är försent nu, men på sikt eller längre fram så kanske 50 plus människorna inte är 

fogliga och anpassar sig. De kanske inte skriver en enda examination utan bara vill få tillgång till 

utbildningen, då får högskolan som de ser ut idag ett ekonomiskt problem.” 

(RF) ”Jag har valt det själv och jag läser för min egen skull.” 

(RG) ”Har ingen erfarenhet av detta. Tror att man bemöts likvärdigt som övriga studenter.” 

Fråga: Pedagogiska metoder för seniora studenter 

Respondenterna kunde inte peka ut en enskild pedagogisk metod som skulle vara viktigare än någon 

annan. Respondenterna framförde att en bra lärare har en bra undervisningsteknik och ger tydliga 

instruktioner med tillräcklig tid för ett genomförande.  

Respondenterna vill egentligen svara på sina egna frågor, men inordnar sig i uppläggningen av kursen 

utan att ifrågasätta eller ställa krav. Detta beror på respondenternas tidigare erfarenheter av att 

ifrågasätta, där de inte fått igenom sina förslag eller justeringar. Den seniora studenten kan sägas ha 

gett upp ifrågasättandet och gör det som ”fröken säger” för att det är enklaste vägen till att få kursen 

godkänd. 

Samtliga respondenter uttryckte att de har med sig en lång gedigen erfarenhet in i det seniora 

studielivet men här blir det tvärstopp då lärarna överlag inte efterfrågar denna erfarenhet. Det vill säga 

att seniora studenter likställs med unga studenter, enligt respondenterna. 

Se även svaren på frågan ”Vad som är bra pedagogik för seniora studenter”. 
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Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Om senioren är arbetslös eller behöver omskolas så kan det vara att grundlärdomar som 

behövs så man förstår det nya området som man vill börja studera och arbeta inom. Men om 

senioren vill behålla och utveckla sin kompetens så borde det gå att anpassa den högre 

utbildningen utifrån vad senioren önskar uppnå. När man börjar en kurs så kunde det vara idé 

att välja väg, kanske genom några frågor om individens mål och vilka erfarenheter som individen 

har med i bagaget.” 

(RB) ”Läraren ska inte bara stå och föreläsa. Läraren ska vara kunnig och inse att det finns en 

stor livserfarenhet i gruppen som läraren ska ta tillvara. Jag har lärt jättemycket av andra i 

gruppen genom intressanta samtal i möte med andra människor.” 

(RC) ”En bra pedagog har ett kreativt tänkande.” 

(RD) ”Lärarna skulle kunna stimulera studenterna till att ställa frågor.” 

(RE) ”Det tar mig tre timmar och sen har jag fått ett VG. Det borde man kunna hoppa över och 

komma in på rätt nivå.” 

(RF) ”Jag tycker det är bra med inspelade föreläsningar.” 

(RG) ”Mer diskussioner och koppla teorier mot praktiskt utförande och erfarenhet.” 

Fråga: Seniora studenter och normen 

Respondenterna reflekterade överlag inte över om normen är att ”studenter är unga”. Samtidigt så 

utnyttjas inte möjligheten att se seniora studenters erfarenheter och upplevelser som positiva bidrag i 

lärsituationen, det vill säga ”vad som finns i bagaget ska inte synas”, säger respondenterna. Några av 

respondenterna framförde att eftersom de studerar genom fysiska träffar kvällstid, där flertalet är äldre, 

så har man inte reflekterat över detta men medger att det troligtvis hade varit annorlunda på ett campus 

med studier på dagtid. Ett par av respondenterna angav att det är helt otänkbart att sätta sin fot på ett 

campus och uppskattar möjlighet till distansstudierna som de finner ge ett mer jämställt utgångsläge.  

Det finns fler normer än normen ”att studenter är unga”, sa en respondent som lyfte fram tankar om att 

det kan uppfattas vara löjligt att studera som vuxen, vilket respondenten uppfattat av omgivningens 

mer negativa eller okunniga inställning, med frågor som ”varför” och ”vad ska det leda till”.  

Nedanstående citat är exempel som ligger till grund för ovanstående sammanfattning av frågan. 

(RA) ”Jag har dåligt självförtroende från grundskolan där läraren i ett ämne tycket jag var så 

dålig så det var ingen idé att jag fick några frågor… jag har det med mig nu också. Jag ifrågasätter 

inte så ibland har jag blivit tvingad att köpa kurslitteratur som är över tio är gammal där 

författaren varit anställd på lärosätet och jag har bara gjort det. Är det rätt?” 

(RB) ”Vem gör kursplanen som vi bara köper? När man börjar en kurs så borde skolan ställa 

några frågor om målet och när man slutar en kurs så skulle man kunna lyfta åldersgruppen, man 

slösar bort tillgänglig statistik som skulle kunna förbättra undervisningen.” 

(RC) ”Jag har bråkat med lärare från första stund, lärare är rädda når de blir ifrågasatta, men 

som ledare ska de tåla det. I framtiden kommer vi inte att ha statiska litteraturlistor. Mitt 

viktigaste krav är – släpp statisk kurslitteratur! Vi har kursböcker som är fulla av 

andrahandskällor och sammanslagning av andras forskning… vad är det för fel på 

universitetsvärlden som håller författare under armarna?” 

(RD) ”Ingen större skillnad på kreativitet på olika områden, det är hårt arbete som förverkligar.” 

(RE) ”Kanske kan det vara en bra lösning på att dela upp kurser, i alla fall vissa kurser. Första 

steget är att identifiera människor som är äldre för att förbättra undervisningen.” 

(RF) ”A-kursen borde man i princip kunna hoppa över.” 

(RG) ”Att det finns kurser som riktar sig till det livslånga lärandet.” 
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Respondenterna såg sig som individer och inte som grupp, samtidigt beskrev flertalet av 

respondenterna att de försökte smälta in i en lärsituation och anammade ett beteende i enlighet med 

att ”vara en ung student”. Detta beteende, konstaterade respondenterna, var i motsats till den 

självsäkra individen som i yrkeslivet utövar chefs- och ledarskap.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna gav en komplex bild genom motpolerna 

”självsäkra vuxna individer” kontra ”hierarkiskt underordnande elever”, men att det även finns 

beröringspunkter mellan behov och krav som kan utgöra förslag på en anpassad pedagogik för seniora 

studenter. 

Intervjuerna visar att respondenterna vill ha inflytande i undervisningen så att den passar individens 

behov. Förslag från respondenterna är att ha en initial diskussion kring vilka mål både den enskilda vill 

uppnå och vilka mål som kursen syftar till att uppnå. Respondenterna vill att idéer tas tillvara och att 

teori samspelar med praktik. Respondenterna vill kunna komma med förslag och bli lyssnade på. Ur 

intervjuerna kan nyckelord som samverkan, validering och att synliggöra seniora studenter urskiljas. 

Respondenternas syn på anpassad pedagogik kan sammanfattas av följande huvudteman:  

 Anpassad pedagogik kan ske genom initial diskussion och samverkan kring mål och 

styrdokument. 

 Anpassad pedagogik kan medföra smidigare validering av tidigare erfarenhet och 

kompetenser. 

 Anpassad pedagogik kan ske genom att synliggöra seniora studenter och de erfarenheter som 

finns. 

Sammanfattning av resultatdelen  

Nyckelord för den sammanfattande behovsbilden är: Tydlig planering, valfrihet och flexibilitet samt 

respekt. Bilden utgår ifrån de i studien ingående seniora studenternas upplevda behov där det som 

förenar är seniora studenters behov av att bli respekterade för den erfarenhet och kunskap de har och 

att bli behandlade som de olika individer de är.  

För seniora studenter så är studierna en del av livet som de genomför målinriktat och engagerat och 

därför har de behov av en tydlig planering från lärarnas sida. Seniora studenter bidrar gärna med sin 

erfarenhet i lärsituationen för att få teorin och praktiken att harmonisera. Seniora studenter, som ofta 

också är förvärvsarbetande, enligt respondenterna, har därtill behov av både valfrihet och flexibelt 

förhållningsätt till deadlines.  

Nyckelord för den sammanfattande kravbilden är: Högkvalitativ undervisning, insyn och 

medbestämmande. Krav från de i studien ingående seniora studenterna är att det ska vara hög kvalitet 

på undervisningen då seniora studenter inte ser sig ha tid att slösa på undermålig undervisning. 

Seniora studenter kravställer vanligtvis inte i en lärsituation utan anpassar sig vid situationen eller 

visar sitt missnöje genom att byta lärosäte, handledare eller kurs. Seniora studenter skulle vilja ställa 

fler krav och också bli bemötta med annat än tysthet från lärarna. Det innebär att insyn och 

medbestämmande är viktigt för seniora studenter. 

Respondenternas förslag på anpassad pedagogik kan sammanfattas med att de är öppna för att 

samverka med läraren om kursplanen, kurslitteratur och individuella mål. Att seniora studenter inte 

tar mer initiativ och är mer kravställande kan, enligt flera av respondenterna, ha att göra med dåligt 

självförtroende i lärsituationen. Seniora studenter kan ha lång yrkeserfarenhet inom specifikt område 

och denna erfarenhet menar respondenterna bör väga in vid en validering. Genom att läraren ser att 

det finns olika åldrar i en grupp så kan läraren också initiera fler intressanta diskussioner där 

erfarenheter från seniora studenter får ha betydelse och därmed synliggöra seniora studenter. 
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Analys av resultat 

Detta avsnitt utgör en analys av resultaten. I analysen knyts resultaten från intervjuerna till 

sociokulturell teori och andragogik. Teoretiska begrepp används för att förstå och förklara de resultat 

om seniora studenters behov av och krav på anpassad pedagogik som framkommit ur intervjuerna. 

Analys av resultat utifrån respondenternas behovsbild 

De i studien ingående seniora studenterna vill som en i mängden bland övriga studenter, men har 

samtidigt ett behov av att de erfarenheter de bär med sig ska uppskattas och få plats i lärsituationen. 

En förklaring på erfarenhetens betydelse beskriver Vygotskij med att ju rikare erfarenheterna är, desto 

rikare blir också fantasin vid i övrigt lika förutsättningar och genom fantasin tolkas erfarenhet och 

känslor (Vygotskij, 1930, s. 19). Vygotskijs ord innebär att alla människor är kreativa och att det inte 

finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. ”Fantasi är inget primitivt eller metafysiskt 

utan en medvetandeform – en kombinationsförmåga – som hör ihop med verkligheten på olika sätt” 

(Vygotskij, 1930, s. 9). Även ur den seniora studentens perspektiv kan lärsituationen liknas vid den 

hermeneutiska cirkeln, där förförståelsen inte bara erhållits genom tidigare studier, utan också genom 

arbetslivet och den kultur som präglar ett yrkes- eller fackområde. 

På direkt fråga till respondenterna om hur det kändes att vara senior student så var det med en positiv 

känsla studenterna gick in i lärsituationen. Att det fanns mycket känslor runt beslutet att studera 

bekräftades och att dessa känslor också sågs i ett livspusselperspektiv där familj, vänkrets och arbete 

ingick. Behoven var olika, men kompetensutveckling och känslan av att fortfarande vara efterfrågad 

och behövd på arbetsmarknaden var dominerande.  

Att uppfylla tanken om att studera och känslan av att studera kan ses genom Vygotskijs teori där han 

menade att såväl känslan som tanken styr människans skapande där varje dominerande tanke stödjer 

sig på ett behov och varje dominerande känsla måste koncentrera sig till en idé eller en bild och på så 

vis är den dominerande tanken och den dominerande emotionen jämbördiga med varandra (Vygotskij, 

1930).  

Bland respondenterna kunde konstateras att de uppfattade att lärarna ofta saknade praktisk 

erfarenhet och därför hade svårt att förklara praktisk tillämning av teori. På frågan om hur 

respondenterna uppfattade att lärarna såg på äldre studenter så besvarades den överlag i positiva 

ordalag för de studenter som studerade vid campus (vid distansundervisning nämndes inte ålder av 

lärarna). Det fanns en tro på att lärarna ville lära sig och ta del av seniora studenters erfarenhet och 

respondenterna antog att detta sågs som positivt av lärarna. Genom det sociokulturella perspektivet 

kan sägas att seniora studenter vill dela med sig av sin verklighet och om lärarna kunde ta emot den 

kan det ses som det samband Vygotskij beskriver mellan fantasins aktiviteter och verkligheten. 

Vygotskij beskriver sambandet som dubbelt där den ena sidan beskrivs som att varje känsla, varje 

emotion, strävar efter att förkroppsligas i välkända bilder som motsvarar denna känsla, men också i en 

inre bild genom tankar bilder och intryck (Vygotskij, 1930). En lärare borde, enligt Vygotskijs tankar, 

kunna anamma en students erfarenhet och tillföra det perspektivet i undervisningen.  

Andragogiken enligt Knowles et al. (2015, kap. 9) antaganden är indelade i sex stycken områden där de 

två första uppfattas att handla om seniora studenters behov och uppfattning av att vara en senior 

student. Det första antagandet handlar om behovet att lära och presenteras av Knowles et al. (2015) 

som att eleven bara lär det som läraren säger medan den seniora studenten vill veta varför och hur de 

ska ha nytta av lärdomen i sina egna liv.  

Respondenternas lärande handlade om att seniora studenter vill förkovra sig eller att studierna skulle 

bidra till en personlig utveckling.  Det kunde också handla om att det saknades kurser för formell 

behörighet. Respondenternas vanligaste beskrivningar var dock viljan att fortsatt vara eftertraktade på 

arbetsmarknaden antingen genom studier inom nya ämnesområden eller fördjupning inom 

professionen. Respondenterna överlag visste varför de studerade och hur de skulle utnyttja förvärvad 

kompetens, utifrån egna behov, egen vilja och eget initiativ.  
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Knowles et al. (2015, kap. 9) andra antagande handlar om föreställningen om jaget där Knowles antar 

att eleven ser sig som beroende medan den seniora studenten tar ansvar för sitt eget lärande och fattar 

egna beslut. Vid en första reflektion över Knowles antagande uppstod ett bekräftande utifrån att 

respondenterna visat på en stor trygghet utifrån sin yrkesroll, men analysen av intervjuerna visar att 

några av respondenternas beskriver sig ha ett dåligt självförtroende i lärsituationen. Därför kan inte 

Knowles andra antagande bekräftas, utan nyanserna avseende ”självförtroende” är många och 

varierar.  

Ett dåligt självförtroende i den nya lärsituationen, kan kopplas till den hermeneutiska cirkeln genom 

tidigare negativa upplevelser i skolan. Då flera av respondenterna menade sig ha ett sämre 

självförtroende i lärsituation än privat och inom arbetslivet kan dessa negativa upplevelser ses vara 

generationsbetingade och kopplas till ett tidigare maktperspektiv, vilket också uttrycktes av flera 

respondenter. 

Analys av resultat utifrån respondenternas kravbild 

Respondenterna menade inledningsvis vid intervjuerna att de gick in i den lärandes roll med 

uppfattningen att det egentligen inte skiljer så mycket från lärandet nu än när de var yngre. Vygotskij 

beskriver ”hur de spår som ett hjul lämnar efter sig befäster de förändringar som skapats av hjulet och 

underlättar dess framtida rörelser” och förklarar på det sättet hur vår hjärna ”bevarar våra tidigare 

erfarenheter och främjar en återupprepning av dessa” (Vygotskijs, 1930, s.12). En initial analys kan 

grundas på den seniora studentens tidigare erfarenheter av studier och den roll den seniora studenten 

hade som elev eller ung student då. Var det positiva upplevelser så kan det vara enklare att stiga in i 

rollen som vuxenstuderande än om tidigare skolerfarenheter var negativa.  

Att det dock finns skillnader i lärande som senior jämfört med lärande som ung kopplar den seniora 

studenten till sin livs- och yrkeserfarenhet och ser att nu ”finns det fler pusselbitar att lägga”. 

Respondenterna berättade att de lär på likartat sätt som när de var unga men att förutsättningarna har 

förändrats. 

Sett ur det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij att jämsides med att vår hjärna bevarar 

tidigare erfarenheter, den reproducerande aktiviteten, så finns också den kombinatoriska kreativa. 

Detta betyder, enligt Vygotskij, att hjärnan inte bara bevarar och reproducerar tidigare erfarenheter 

utan också skapar nya eller annorlunda situationer och nytt beteende av element ur de tidigare 

erfarenheterna och det är i form av de erfarenheterna seniora studenter vill ska synliggöras 

(Vygotskijs, 1930, s.13). 

Var i lärprocessen seniora studenters erfarenhet ska visas kan inte påtagligt urskiljas ur 

respondenternas uppfattningar utan är mer definierade via kommunikation i lärsituationen. 

Respondenterna framförde att de bidrar med en erfarenhet som läraren oftast saknar och som läraren 

borde kunna göra till sin för att utveckla sin pedagogik. Sett ur Säljös perspektiv på lärande ”handlar 

lärandet om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden” 

(Säljö, 2015, s. 13).  

Andragogiken enligt Knowles et al. (2015, kap. 9) tredje och fjärde antaganden kan ses utgöra analys 

kring seniora studenters krav på undervisningen.  

Det tredje antagandet av Knowles et al. (2015, kap. 9) innebär att elevens erfarenhet ses som oviktig 

och att det bara är lärarens erfarenhet som räknas medan seniora studenter antas ha en rik och 

varierad erfarenhet med behov av individanpassning och att få utrymme i lärsituationen för att kunna 

förmedla och dra nytta av sina erfarenheter. Respondenternas krav på att bli bemötta utifrån den man 

är och den erfarenhet man har sammanfaller med antagandet Knowles gör. Dock förmedlar Knowles 

inte hur det ska uppnås, vilket är det dagliga dilemmat för seniora studenter, med den ”större 

rycksäcken”. Den sammanfattande frågan är hur den i studien identifierade kravbilden tas om hand 

för att utveckla pedagogiska metoder. 

Det fjärde antagandet (Knowles, 2015, kap. 9) handlar om en beredskap att lära där den unga eleven är 

redo att lära det som skolan kräver medan seniora studenter lär sig det de behöver för att exempelvis 
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höja sin kompetens eller omskolas. Att lärare kan uppfattas ”bli rädda” sa en respondent, efter att ha 

framfört krav och varit ifrågasättande. Att lärare ses sakna pedagogiska metoder är ytterligare en 

kommentar från flera av respondenterna. Sett ur det aktiva lärandet som Knowles antar bör det också 

finnas det kommunikationsutrymme för kravställande som krävs. En respondent uttryckte att ”en 

lärare är en ledare och en lärare som inte tar ansvar för talutrymmet är ingen bra lärare”. Utifrån 

denna översiktliga analys kan åter sägas att Knowles et al. (2015, kap. 9) antaganden är generellt 

beskrivna. 

Analys av resultat avseende anpassad pedagogik 

Erfarenhet av olika redskap att lära ut på beskrevs av respondenterna, där inspelade föreläsningar 

uppfattades positivt (om läraren kontrollerat kvaliteten på inspelningen). Att utnyttja virtuella 

klassrum och att diskutera i forum över nätet kan ses som nutida redskap och ur ett sociokulturellt 

perspektiv förklaras av Säljö (2015) att ”Informationstekniken ändrar förutsättningar för lärande, och 

för formell undervisning, men den både löser och skapar problem" (s. 258). Att undervisningen idag 

baseras på tekniska redskap kan ses genom Vygotskijs visade samband mellan fantasi och verklighet 

och det som han kallar den sista formen av samband mellan fantasi och verklighet beskrivs som ”Det 

typiska för denna sista form är att en fantasiskapelse i sig själv kan framställa något fullkomligt nytt, 

som inte finns i den mänskliga erfarenheten och inte motsvarar något existerande föremål” (s. 25) och 

som exempel på denna kristalliserande fantasi, kan man enligt Vygotskij, ta ”vilken teknisk apparat, 

vilken maskin eller verktyg som helst” (Vygotskij, 1930, s. 25). Redskap i form av tekniska hjälpmedel i 

undervisningen kan därför inte ses som speciella i förhållande till seniora studenter, utan utgörs av 

lika redskap för samtliga studenter.  

Det femte antagandet av Knowles (2015, kap. 9) handlar om lärinriktning, med innebörden att eleven 

har som inställning att lära sig ett ämne, medan seniora studenter orienterar sitt lärande mot 

erfarenheter och upplevelser. Genom Bron (2006, s. 56) definition av vuxenpedagogik beskrivs att 

”Vuxenpedagogik i likhet med pedagogik och ämnen som medicin och teknik är både teori och praktik 

och att detta gör att det ibland kan vara svårt att avgöra om man med begreppet menar en vetenskaplig 

disciplin eller en praktisk verksamhet”, kan uppfattas stämma med Knowles antagande. Ur 

intervjuerna med respondenterna så uppfattades den nära kopplingen mellan teori och praktik och det 

var i den gränsen som seniora studenter kunde djupinlära för full förståelse.  

Det sjätte antagandet av Knowles (2015, kap. 9) bygger på motivation där eleven motiveras av yttre 

belöningar som betyg och uppskattande ord medan seniora studenter i huvudsak antas motiveras av 

inre belöningar som ökat självförtroende och en tillfredsställelse av att ha lärt sig något nytt. Betyg var 

ett ämne som togs upp av respondenterna i betydelsen av att det egentligen inte spelade så stor roll 

men samtidigt var det viktigt att få den belöning ett betyg eller examen ger, även för seniora studenter, 

men att vägen dit borde kunna anpassas utifrån seniora studenters erfarenheter. Att det finns inslag 

för egna tankar och resonemang i lärsituationen (även på grundnivå) kan ses som motiverande och 

stärkande för seniora studenter. 

Sammanfattning av analysdelen  

Analys av resultaten har utförts utifrån Vygotskij teorier ur ett sociokulturellt perspektiv och ur 

andragogikens teorier.  

De seniora studenterna utgörs av individer med olika erfarenheter och behov och kan alltså inte 

beskrivas som en homogen grupp. Det fanns dock många gemensamma upplevelser bland 

respondenterna. Det var med en positiv känsla och stolthet som de tog plats vid lärosätena. Det var 

också med en besvikelse de konstaterade att avståndet mellan teorier, praktik och de egna 

erfarenheterna var så stort. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan ses att seniora studenter har behov av 

att dela med sig av sin verklighet och att deras erfarenheter ska ses som en tillgång. Ur andragogikens 

perspektiv bekräftar respondenterna att de lär för att höja sin kompetens och vill veta hur teorin ska 

appliceras till deras verklighet.  
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Respondenterna såg sig som kravställande individer, men utan att ställa krav i lärsituationen (det vill 

säga att det inte gjordes mer än en gång då bemötandet upplevdes med tystnad från läraren). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan det ses genom att seniora studenter bär med sig tidigare erfarenheter 

och upplevelser i en lärsituation, men också att nya upplevelser bidrar till ökad förståelse och bidrar 

till att formulera en kravbild. Det kan förklaras genom Vygotskij beskrivning av vad ”hjulspåren” 

lämnar efter sig och underlättar för de förändringar som seniora studenter kopplar till erfarenhet och 

teknikutveckling. 

En analys utifrån respondenternas svar avseende anpassad pedagogik kan sammanfattas enligt 

andragogiken som att det är positivt när koppling mellan teori och praktik finns, för då går det lättare 

att förstå och lära in.  

De i studien ingående seniora studenterna tar ansvar för sitt lärande och vill kunna ställa krav på en 

individanpassning i lärsituationen i de fall det krävs för att kunna genomföra studierna effektivt, samt 

att de alltid får ett bemötande som erfarna vuxna individer.  

Diskussion  

I detta diskussionsavsnitt så kommer två diskussioner att föras, metoddiskussion och 

resultatdiskussion. Analys av resultat återfinns i annat avsnitt. 

Metoddiskussion  

Studien har genomförts som en kvalitativ studie med innebörden att skapa mening ur data, med syfte 

att beskriva de i studien ingående seniora studenternas upplevda behov av och krav på pedagogiska 

metoder i högre utbildning. Studiens metodansats, IPA, är genomförd i enlighet med kvalitetskriterier 

i IPA-forskning (Back & Berterö, 2015). Det har inneburit ”en känslighet för sammanhanget” genom 

att använda citat på ett respektfullt sätt, ”ett engagemang och noggrannhet” genom ett stort personligt 

engagemang, ”öppenhet och konsekvenser” genom beskrivning av studiens olika steg. På frågan om 

studien har ”påverkan och betydelse” är svaret att det kan ses som både viktigt och intressant att 

synliggöra seniora studenter (s. 159).  

Metoddiskussionen nedan är grupperad runt urval av deltagare, datainsamling genom intervjuer, 

genomförande samt påverkansfaktorer. 

Urval av deltagare 

För att uppfylla kriterierna för studien ”Ålder över 50 år med pågående studier på högskola eller 

universitet vårterminen 2016” så genomfördes målstyrda urval. Deltagarna till studien förväntades ha 

”relevant information om forskningsfrågan” (Nilsson, 2014, s. 152). Urvalsförfarandet har skett genom 

snöbollsmetoden (Smith, Flowers & Larkin, 2009) vilket resulterade i en jämn könsfördelning med 

representation av både anställda och egna företagare. Flera olika lärosäten fanns också representerade 

och flera av respondenterna studerade samtidigt vid olika lärosäten. Det kan sammanfattas med att 

det målstyrda urvalet har uppnått syftet och kan ses som passande till studien. Det kan dock inte med 

säkerhet sägas att resultaten och analysen med det målstyrda urvalet (+50 år) hade varit annorlunda 

för andra utsnitt av vuxenstuderande.  

Datainsamling genom intervjuer 

Datainsamling genom intervjuer har varit passande för denna typ av studie då metoden medfört en 

fördjupad kunskap och insikt om hur individen upplever att vara en senior student. Det var positivt att 

avsätta en timme per intervju för då fanns det tid att fördjupa och repetera någon fråga som passade 

bättre längre fram i intervjun när respondenterna talade mer öppet och med egna ord beskrev sina 

erfarenheter av att vara seniora student. 
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Genomförande 

Det kan konstateras att ämnet ”den seniora studenten” väckte blandade känslor där kopplingar till 

såväl arbetsliv som tidig skolgång kunde skönjas. Då frågorna var öppna till sin art och där avslutat 

ämne kunde återkomma utifrån en ny vinkel bidrog det till att det första svaret nyanserades. I slutet av 

de flesta intervjuerna så började respondenterna se sig som seniora studenter och använde sig av 

identiteten ”senior student” när de berättade om sina upplevelser.  

Intervjuerna tog mellan 55 minuter upp till 1, 5 timme. Då respondenterna fått frågorna i förväg ville 

de på första frågan ”berätta allt”. Det innebar att många svar kom de inledande minuterna. Därefter 

ställdes alla frågorna i tur och ordning och vissa svar reviderades vartefter frågan bottnades. 

Att transkribera intervjuerna var tidskrävande, helt i enlighet med Fejes och Thornberg (2015) och 

Bryman (2011). Strategin var att påbörja transkriberingen så fort som möjligt efter avslutad intervju. 

Det fungerade inte alltid så i praktiken då några av intervjuerna skedde senare på kvällen. Vid en av de 

första intervjuerna började svaren att skrivas på datorn samtidigt som intervjun genomfördes men det 

fick avbrytas då uppmärksamheten måste vara på att föra intervjun framåt och förstå undertoner i 

samtalet som kunde vara en ingång till en följdfråga så kallad ”probing” (Dahlgren & Johansson, 2015, 

s. 166). 

Påverkansfaktorer 

Med påverkansfaktorer menas om det finns speciella omständigheter eller brister i undersökningen 

som kan ha påverkat resultaten i någon inriktning. Ett konstaterande var att respondenterna endast 

var sju stycken och att det bland dessa fanns både skillnader och likheter i upplevelserna och 

erfarenheterna av att vara senior student.  

En förförståelse är ”de upplevelser forskaren själv har av det som studeras” (Westlund, 2015, s. 73) och 

i föreliggande studie fanns det risk för att analys- och tolkningsprocessen inte skulle kunna uppfylla ett 

objektivt förhållningssätt. Detta har varit under beaktande under hela genomförandet.  

Även en medvetenhet om ”intervjuareffekten” har funnits (Bryman, 2011, s. 229). Det kan initialt vid 

intervjuerna ha medfört att respondenterna ville visa sig mer positiva till lärsituationen som senior 

student än vad som framkom längre fram under intervjuerna.  

Förförståelsen kan också ses som positiv genom att följdfrågor kunnat ställas för en fördjupad bild av 

den seniora studentens upplevelser och både förförståelsen och intervjuareffekten kan positivt ha 

bidragit till att intervjuerna blev långa och att det därigenom fanns utrymme till att gå tillbaka till 

tidigare frågeställningar vartefter respondenterna bidrog till mer nyanserade svar utifrån sina 

upplevelser.  

Resultatdiskussion  

Resultatet bygger på syftet, frågeställningarna och analys av resultaten. I resultatdiskussionen 

behandlas de viktigaste slutsatserna utifrån resultaten, hur de tolkas, vad det betyder och hur det kan 

ses utifrån tidigare forskning.  

Resultatdiskussionen är uppbyggt kring studiens syfte och frågeställningar utifrån de tre 

huvudfrågorna: Hur beskriver seniora studenter sitt behov av pedagogiska metoder i 

undervisningen? Vilka krav på undervisningen och dess pedagogiska metoder ställer seniora 

studenter? Hur menar respondenterna att undervisning vid högskola och universitet kan anpassas 

för att möta seniora studenters behov och krav?  

Avsnitten Seniora studenters behov, Seniora studenters krav och Seniora studenter och anpassad 

pedagogik är indelade i en sammanfattning av resultaten från intervjuerna och de viktigaste 

slutsatserna. Vidare till diskussion utifrån ett europeiskt respektive svenskt perspektiv på det livslånga 

lärandet. Respektive avsnitt avslutas med diskussion ur ett lärandeperspektiv och tidigare forskning. 

Att det livslånga lärandet finns synliggörs genom de sju respondenterna, som vid en ålder på över 50 

år är aktivt studerande. Föreliggande studie är byggd på intervjuer som, enligt Säljö (2015), befäster 
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den kommunikativa processen på mänskligt lärande och utveckling och utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv söker förståelse för hur kunskap uppkommer. Detta kommunikativa förlopp i relation till 

det seniora lärandet kan genom det kommunikativa mönstret härledas till den vuxnas erfarenhet av 

livet och arbetslivet, vilket beskrivs av Larsson med att ”Vuxna som studerar är inte oskrivna blad. De 

har lärt av livet och bär på andra slags erfarenheter än barn” (2013, s. 31).  

Det sociokulturella perspektivet ger möjligheter till kommunikativ kunskapsspridning om möjlighet 

att studera som senior, genom att ”våra handlingar växer fram ur och bidrar till återskapandet av en 

viss social praktik” (Säljö, 2014, s. 105). I föreliggande studie har de ingående seniora studenterna 

bidragit med egna ord och formuleringar av vilka behov de upplever sig ha, vilken kravbild de vill lyfta 

fram och förslag på anpassad pedagogik för seniora studenter.  

Seniora studenters behov 

Sammanfattning av resultaten från intervjuerna visar att seniora studenter ser sig som individer med 

en behovsbild utifrån den egna plattformen. Det som förenar är att seniora studenter är öppna för 

olika undervisningsmetoder och har behov av att undervisningen genomsyras av hög kvalitet och 

tydlig planering.  

Respondenterna definierar behov av att ha valmöjligheter i lärsituationen, med innebörden av att det 

inom utbildningen ska finnas utrymme för alternativa frågeställningar att söka svar utifrån och 

alternativa inlämningstidpunkter för redovisningar. Seniora studenter uttrycker inget behov av 

särbehandling men säger att de har behov av att bli behandlade med respekt utifrån deras arbets- och 

livserfarenhet, vilket, enligt respondenterna, borde tillvaratas och ses som ett komplement till 

undervisningens pedagogiska metoder.  

De viktigaste slutsatserna om seniora studenters behov av pedagogiska metoder i undervisningen 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att bli behandlad som den individ man är och med de 

erfarenheter man bär med sig. Denna slutsats förhåller sig till sociokulturella perspektivet genom 

behov av samverkan mellan människor och behov av interaktion med andra människor (Säljö, 2015). 

Det kan tolkas som att behovsbilden är förenad med bilden av kommunikation mellan människor som 

i föreliggande studie representeras av individen, gruppen och läraren. Ur andragogikens teser kan 

seniora studenters behov av att bli behandlade med respekt ses genom den erfarenhet som finns hos 

den seniora individen. 

Nyckelord för den sammanfattande behovsbilden är: Tydlig planering, valfrihet och flexibilitet samt 

respekt. 

  

Sett ur ett europeiskt perspektiv på det seniora lärandet och ur ett individperspektiv kan sägas att 

respondenterna är ”medvetna om sina egna inlärningsprocesser och inlärningsbehov och kan ta reda 

på vilka möjligheter som finns och att man kan lösa problem i inlärningssituationen” (EU, 

2006/962/EG, s. 5). Denna formulering kunde i princip varit formulerad av respondenterna själva, då 

de uppfattar sig vara ensamma i sina processer och måste individuellt lösa uppkomna problem. Texten 

kan dock tolkas olika med innebörden av att texten står för den personliga tolkningen med hänvisning 

till den egna kontexten medan betydelse också handlar om den kollektiva och sociala innebörden 

(Vygotskij, 1934, s. 13). 

Ur Europeiska unionens officiella tidning går att läsa att ”Lära att lära” är förmågan att ägna sig åt 

lärande och visa uthållighet i detta avseende, att organisera sitt eget lärande, bl.a. genom effektiv 

användning av tid och information, både individuellt och i grupp” (EU, 2006/962/EG, s. 5). De i 

studien ingående seniora studenterna utgör goda exempel på att de själva organiserar sina studier, och 

att de klarar att arbeta individuellt och i grupp. 

EU:s måluppfyllelse kan anses ligga på den enskilda individen genom texter som att ”varje enskild 

medborgare kommer att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa 

sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld” (EU, 2006/962/EG). 
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Ur ett svenskt perspektiv på det livslånga lärandet kan individuella tvivel finnas för det egna lärandet i 

förhållande till ungas lärande genom att vissa av respondenterna delgav sin inre frågeställning kring 

om man ”tar platsen från någon yngre som skulle behöva den bättre” eller ”undrar om jag hinner 

använda min nya kompetens” och ”undrar om jag kan byta jobb fast jag är en bra bit över 50 år”. Det 

livslånga lärandet är svårt då spelreglerna är varierande, konstaterade respondenterna.  Att 

Pensionsmyndigheten (2012) uttrycker oro för den åldrande befolkningen och uttryck som ”Ge 

möjlighet till vidareutbildning hela livet” (TCO, 2016) skapar frågor bland respondenterna som är 

medvetna om det livslånga lärandet och sina individuella krav på sig själva. De känner också av 

outtalade krav från arbetsmarknaden på just ”det livslånga lärandet”.  

Ur ett lärandeperspektiv är respondenterna av den uppfattningen att det kan vara svårt att få svar på 

frågor som de har genom en bristande interaktion med läraren. Den problembilden kan sägas 

sammanfalla med Ramsdens (2003) första princip som handlar om intresseskapande undervisning 

och att förklara det som behöver förklaras. Att studenterna ska finna innehållet meningsfullt kan ses 

ur den seniora studentens perspektiv, att om det ska vara lönt att lägga ner tid på studier så ska 

lärsituationen uppfylla lika höga förväntningar som seniora studenter har på sig själva.  

Respondenterna berättade att de aktivt väljer bort kurser och lärosäten som inte uppfyller deras behov 

av att bli bemöta som vuxna. Att det kan vara svårt att studera och att det kan vara tidskrävande 

bekräftas av respondenterna.  Tvivel om att kunna fullfölja kurser finns också hos respondenterna, 

men istället för att kommunicera med lärarna och hitta lösningar så letar seniora studenter sig ut från 

situationen genom att söka andra kurser eller andra handledare och lärare som passar den seniora 

studenten bättre. Anledningen till det har, enligt några av respondenterna, varit att det är svårt att 

kommunicera med läraren/lärosätet. Dessa erfarenheter och upplevelser från respondenterna kan 

liknas vid Ramsdens (2003) andra princip som handlar om omsorg om studenterna och deras lärande 

med innebörden av att det är möjligt att lära.  

Under intervjuerna framkom olika sätt på vilka respondenterna lärde in. Respondenterna menade att 

allt finns på nätet och att allt har förändrats genom nätstudier. En respondent uttryckte att man inte 

behövde komma ihåg någonting numera då allt finns på nätet idag. Wilhelmson (2006) beskriver 

ytinlärning som att den studerande försöker reproducera lärostoffet och att det är stoffet som i sig 

fokuseras (s. 366). Huruvida nätstudier främjar en ytinlärning och hämmar en djupinlärning kan inte 

direkt urskiljas genom respondenterna, men nätet kan ses som ”uppslagsverket som alltid finns nära” 

vilket underlättar även för den seniora studenten som sa att hen hade bättre minne förr. Ramsen 

(2013) beskriver skillnaden mellan yt- och djupinlärning och från respondenternas sida kan 

djupinlärning förklaras av att de har lättare att förstå teorier men också lättare att ifrågasätta. 

Respondenterna framförde att det som är lättast att förstå är det som går att sätta in i en verklig 

situation och att även komplexa teorier kan sättas i verkliga situationer.  

Tidigare forskning kopplat till seniora studenters behov kan ses i Wests (2013) återerövrade grundsyn, 

i vilken undervisning och lärande är samverkande processer. Wests forskning verifierar 

respondenternas behov av dialog och kommunikation. Även Kjellgren et al. (2008) och Sogunro 

(2014)  lyfter upp behovet av kommunikation, dialog och samverkan. Positivt är att om ett 

problemområde lyfts fram så finns möjlighet att arbeta med det mer aktivt som svar på 

respondenternas behov av mer dialog med lärarna. 

Seniora studenters krav 

Sammanfattning av resultaten från intervjuerna visar att respondenterna säger att, när de nu satsar 

sin tid på studier, så har de krav på att få tillgång till en högkvalitativ utbildning. De säger sig vilja ha 

insyn och medbestämmande genom anpassning av kursuppläggning, val av kurslitteratur och val av 

fördjupningsämne. Ur intervjuerna kan konstateras att seniora studenter vill kunna tillgodoräkna sig 

kunskap och kompetens förvärvad genom arbete och erfarenheter, samt på ett smidigt sätt få det 

validerat. Seniora studenter har också krav på att få svar på sina frågor, att få klarlagt frågetecken med 

en närvarande lärare och har som krav att det livslånga lärandet ska fungera praktiskt genom utbud 

och tillgång till kurser/utbildningar.  
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De i studien ingående seniora studenterna ser sig som kravställande individer, men samtidigt innebär 

den nya lärsituation att de kan falla in i ett beteende liknande det som när de studerade som unga. 

Viktiga slutsatser om seniora studenters krav är i grunden krav på ordning och reda med vikt på att 

tider hålls, föreläsningar/lektioner är planerade där ett måste är att undervisningen håller hög kvalitet, 

med innebörden av att läraren har en närvaro och ett engagemang och kan hantera verktygen, såväl 

språkliga som fysiska.  

Krav på diskursiva redskap (intellektuella) har innebörden av att seniora studenter ställer krav på 

regler runt lärandet där krav på fysiska redskap innebär att de ställer krav på att föreläsningar ska 

kunna ses, att diskussionsforum genomförs organiserat samt att teknik och länkar ska fungera 

etcetera. Seniora studenter ställer krav på fungerande kommunikation och samarbete (Säljö, 2015). 

De, från respondenterna, uttalade kravbilderna förhåller sig till det sociokulturella perspektivet genom 

”att vi befinner oss i utveckling och förändring” (Säljö, 2015, s. 119) och kan ses som att 

respondenterna, genom intervjuarens förförståelse och genom intervjuareffekten, genomgick en 

process under intervjun där det första steget var att se sig som senior student och att se att seniora 

studenter också kan ha likartade behov och krav, även om man inte utgöra en homogen grupp. Vidare 

under intervjuerna kunde ord sättas på en tydligare önskad kravbild på det seniora lärandet. Denna 

slutsats förhåller sig till den sociokulturella teorin genom termen appropiering, med innebörden av en 

gradvis process där individerna har lärt sig använda redskap där redskapen kan komma att ingå i ”den 

repertoar av möjliga sätt att förstå och handla som individer tar med sig” och med nya redskap kan 

också krav definieras (Säljö, 2015, s 119).  

Ur ett andragogiskt synsätt kan seniora studenters kravbild sammanfalla med insyn i lärprocessen 

genom ett ömsesidigt förhållande mellan student och lärare genom inlärningsprocessen. Att 

andragogiken också beskriver att det ska vara möjligt att bygga vidare på tidigare kompetenser 

överensstämmer också med de i studien ingående seniora studenternas krav på validering. 

Nyckelord för den sammanfattande kravbilden är: Högkvalitativ undervisning, insyn och 

medbestämmande. 

  

Att ur ett europeiskt perspektiv se hur seniora studenters kravbild återfinns i EU policy kan tolkas som 

att det ska finnas en framtidsorienterad utbildning av god kvalitet. Kommissionen har för avsikt att 

bidra till medlemsstaternas ansträngningar att utveckla sina utbildningssystem. Respondenterna ser 

här att en utveckling av lärarrollen kan behövas för att möta seniora studenters krav på undervisning 

och pedagogiska metoder, en insikt som också framgår av Europeiska unionens råd, som med 

tillfredsställelse har noterat att: 

”Kvalitetssäkring har tagits upp som en viktig fråga inom vuxenlärandet, och framsteg görs med 

att utveckla yrkesprofilen och utbildningen för personal inom vuxenlärandet liksom med 

ackrediteringen av anordnare av vuxenlärande och förbättrade vägledningstjänster för vuxna.” 

(EU, 2011/C 372/02) 

Att föra gruppdiskussioner via nätet är vanligt förekommande. I undervisningen innebär det att 

deltagandet är betygsgrundande, obligatoriskt och med krav på angivet antal inlägg. Detta sätt är i 

grunden positivt. Respondenterna efterfrågade en aktiv dialog inkluderad lärarens medverkan men 

enligt respondenterna deltar lärare inte i diskussionerna och frågor kan passera obesvarade. Kritik har 

också framförts mot att lärare kan avsluta en diskussion med orden ”det här var en intressant 

diskussion”. Respondenterna sa att gruppdiskussioner har en möjlighet att utvecklas mycket mer. Den 

reflektionen sammanfaller också med Ramsdens (2003) tredje princip som handlar om bedömning 

och återkoppling. Respondenternas konstateranden av att utveckla validering av kompetenser 

medförde vid intervjuerna en fråga om hur de arbetat med kursplanen. Överlag var de spontana svaren 

att det hade de inte gjort. Kursplanen ses som ett facit och en fast förutsättning för att uppnå ett 

godkänt resultat och den följs slaviskt, enligt respondenterna, som inte heller ifrågasätter den eller 

initierade en dialog kring den. Detta föranleder en återkoppling till Ramsdens (2003) fjärde princip 
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som beskriver att det handlar om kursmål och bedömningskriterier och vikten av att studenterna ska 

veta vad som krävs för att uppnå målen. Detta uppfylls inte av respondenterna vilket de själva också 

gav uttryck för och själva förundrades över att de inte studerade och ifrågasatte styrdokumenten mer. 

Tidigare forskning kopplat till den seniora studentens krav kan ses genom Scholarship of Teaching and 

Learning, SoTL där West (2013) beskriver hur lärare uppmanas att granska sina egna erfarenheter. 

Genom att anamma SoTL där praktisk teori och beprövad erfarenhet sätts i fokus kan missar undvikas.  

Respondenternas krav på att deras erfarenhet ska tas tillvara är förenligt med forskning gjord av 

Ntombela (2015) med en slutsats i positiva termer om projektbaserat lärande. Ett projektbaserat 

lärande kan exempelvis utgå ifrån individens arbetsplats för att därigenom koppla lärsituationen till 

projektet. Även Lester och Costley (2010) konstaterar att det skett en betydande utveckling inom den 

arbetsbaserade inlärningen.  

Seniora studenter och anpassad pedagogik 

Sammanfattning av resultaten från intervjuerna är att respondenterna studerar för sin egen skull. 

Seniora studenter är individer med arbets- och livserfarenhet som de vill förmedla i lärsituationen. De 

vill också att studiemålen ska harmonisera med sina personliga mål inom lärandet. För att det ska 

kunna ske framförde respondenterna att det kan behövas diskussion kring kursens genomförande. 

Respondenterna ser att de har den erfarenhet som behövs för att kunna lyfta fram idéer och 

förbättringsförslag och vill samverka och vara delaktiga. Respondenterna konstaterar att de inte har 

ställt krav i den omfattning de är kapabla till.  

I förhållande till den sociokulturella teorin genom begreppet mediering, med antydan av att 

människor inte står i direkt omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden, menar Säljö (2015)  att 

vår kultur och våra intellektuella och fysiska redskap ligger till grund för vårt tänkande och för våra 

föreställningar. 

De viktigaste slutsatserna om en anpassad pedagogik för seniora studenter är överbryggningen mellan 

teori och praktik. Seniora studenters erfarenheter bör synliggöras och integreras i undervisningen, 

exempelvis genom att på ett positivt sätt bidra till diskussionsämnen utifrån deras praktiska 

erfarenhet.  Genom lång livs- och arbetslivserfarenhet bör validering av tidigare kompetenser kunna 

göras för att den seniora studenten ska kunna antas på rätt nivå inom en utbildning. Respondenterna 

säger sig vilja öka sitt inflytande genom att samverka med lärare om exempelvis val av kurslitteratur. 

Nyckelord för den sammanfattande bilden av anpassad pedagogik är: Samverkan, validering och att 

synliggöra seniora studenter. 

  

Diskussion utifrån ett europeiskt perspektiv kan ses genom EU:s uppmaning till medlemsstaterna att 

”uppmuntra högre utbildningsanstalter att ta emot mindre traditionella grupper av inlärare, t.ex. 

vuxna inlärare, som ett sätt att visa socialt ansvar och större öppenhet gentemot samhället i stort samt 

anta de demografiska utmaningarna och tillgodose behoven av ett åldrande samhälle” (EU, 2011/C 

372/3). Ett ifrågasättande kan vara hur det praktiskt ska gå till när det idag råder olika definition på 

senior/vuxen/otraditionell student och att dessa inte ses som en grupp och inte uppmärksammas 

enligt föreliggande studies resultat av respondenternas upplevelser. Att EU uppmanar till att skapa en 

större medvetenhet bland vuxna, att lärandet är livslångt och att det är något som medborgarna bör 

ägna tid åt är anammat av de i studien ingående seniora studenterna. En respondent framförde i 

klartext att ålder borde finnas med vid kursutvärdering för att fånga upp seniora studenters 

förbättringsförslag som underlag till hur undervisningen på högskola och universitet kan anpassas för 

att möta kommande seniora studenter och deras behov och krav på pedagogiska metoder.  

Respondenterna kan se att det livslånga lärandet i praktiken genomförs inom företag där det är 

ledningens ansvar genom verksamhetsplanering att följa modell för ledningssystem, för 

kompetensutveckling (SS 624070:2009).  
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Svensk plan för det livslånga lärandet utifrån seniora studenters behov och krav kan förstås genom 

svensk implementering av EU:s insikt att alla vuxna och även högkvalificerade, kan ha stor nytta av ett 

livslångt lärande.  

Respondenterna säger sig ha en erfarenhet som inte tas tillvara och uppmärksammade hur 

kursutvärdering, som är obligatorisk, kunde utvecklas för att identifiera vad seniora studenter har för 

förslag på att utveckla lärandet. Det kan ske genom att det också i början av en kurs genomförs en 

obligatorisk enkät för att därigenom fånga mångfalden i gruppen för en anpassad undervisning, 

framfördes av en respondent. I Ramsdens (2003) femte princip tas självständighet, kontroll och aktivt 

engagemang upp och det kan ses vara i överensstämmelse med vad de studien ingående seniora 

studenterna anser behöver utvecklas inom upplevda kursuppläggningar.   

Att föra en diskussion i början av en kurs om vad målen är och om det finns alternativa vägar för att nå 

detta lyftes fram av respondenterna som ser att en kursplan både borde kunna diskuteras och 

anpassas. Detta sammanfaller med Ramsdens (2003) sjätte princip, med innebörden av att lärarna lär 

från studenterna och att lärarna eftersträvar att förstå vad studenterna lärt eller saknar lärdom om. Att 

seniora studenter är villiga att dela med sig av sina erfarenheter kan också ses som att lärarna lär från 

studenterna. 

Tidigare forskning om seniora studenters syn på hur undervisningen kan anpassas för att möta seniora 

studenters behov och krav kan förstås genom forskning utförd av Parmelee och Michaelsen (2010) 

som menar att arbetsbaserad inlärning fungerar genom att arbeta mer i team och att kunna bli 

bedömda som lag. Respondenterna ser också vikten av kopplingen mellan teori och praktik och är 

positivt inställda till att både dela med sig och få del av andras erfarenheter från olika arbetsplatser. 

Respondenterna vill uppmärksamma betydelsen av att ha läst på högskola eller universitet jämfört 

med att ha studerat inom företaget eller företagsunika kurser. Det är ett beaktande som företagen 

borde analysera för att uppfylla ”att medarbetarnas värde på arbetsmarknaden förstärks (SS 

624070:2009) exempelvis genom att driva frågan om validering av tidigare kunskaper och 

kompetenser. Respondenterna välkomnar arbetsbaserat lärande med företagsknuten utbildning om 

utbildningen kan omvandlas till högskolepoäng och valideras i förhållande till formell utbildning.  

Styrinstrument i undervisningen 

Ett styrinstrument i undervisningen är kursplanen som anger mål för undervisningen. På en direkt 

fråga till respondenterna om de har läst kursplanen och hur de använder den så var svaren samlade 

kring att de såg kursplanen som en ordergivning över vad som måste uppfyllas. Ett ensidigt dokument 

från kursansvarig och absolut inte föremål för någon dialog.  

Vid följdfrågor och mer resonemang kring kursplanen framträdde att det var ett viktigt dokument och 

att det skulle kunna användas mer aktivt än att, som en respondent uttryckte, ”vid kursstart läser 

läraren igenom kursplanen högt och sen nämns den aldrig mer”.  

Forskning om kursplanens nyttjande är gjord av bland annat av Fornaciari och Lund Dean (2014) som 

undersökt nya användningsområden och strukturer för kursplanen. Fornaciari och Lund Dean skriver 

att kursplanen är ett juridiskt bindande avtal vilket sammanfaller med den svenska betydelsen av 

kursplan, i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Vid fördjupade frågor runt 

kursplanen föreslog en respondent att det kan liknas vid ett kontraktsdokument med innebörden av 

att det skulle kunna vara signerat av respektive part.  En respondent sa också att det borde gå att få 

vissa delar av kursplanen individanpassad som exempelvis den vanligt förekommande litteraturlistan 

över obligatorisk litteratur.  

Problemställningen kring litteraturlistan i kursplanen föranledde vidare resonemang om 

underkännande av examinerande moment där den obligatoriska litteraturen ersatts av annan 

litteratur som en respondent fann likvärdig. En dylik situation kunde undvikas om dialog kring 

likvärdig ersättande litteratur kunde föras initialt på ett öppnare sätt och i samverkan mellan student 

och lärare. 
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Flera respondenter uppmärksammade att det inte var något aktivt arbete eller uppföljning med 

kursplanen, vilket väckte respondenternas idé om en mer kommunikativt inriktad kursplan. Idéerna 

har konkretiserats närmare genom Fornaciari och Lund Deans (2014) begrepp ”Syllabus as 

Communication or Signalling Device” med en innebörd av ett kraftfullt kommunikationsredskap. 

Validering av vuxnas lärande 

Styrinstrument i undervisningen och validering av vuxnas lärande diskuteras i huvudsak i förhållande 

till kravbilden. Andersson och Fejes (2014) beskriver att validering handlar om att ge erkännande av 

tidigare lärande och de kunskaper detta lärande har lett fram till. Andersson (2006) skriver att 

forskning om validering fortfarande är begränsad, men att en problembild framträtt ur tidigare 

forskning som belyser frågan om validering ska vara summativ eller formativ och hur de kan separeras 

från eller integreras med utbildning (Andersson, 2006). 

Att validering också kan ses ur ett maktperspektiv (Andersson & Fejes, 2014) instämmer 

respondenterna i genom berättelser om hur deras tidigare erfarenheter inte har kunnat valideras på ett 

smidigt sätt, vilket inneburit att respondenter varit tvungna att börja om på grundläggande nivå för att 

läsa sig uppåt trots dryga tjugo års arbetserfarenhet inom samma ämnesområde. Respondenten 

undrar varför hen måste gå alla stegen och varför det inte går att välja de kurser som sammanfaller 

med intresse och erfarenheter och kunna validera grunderna. Respondenten konstaterar att det finns 

likartade kursmoment i de flesta utbildningar som exempelvis genomgång av forskningsprocessens 

steg och metoder och uttrycker att det borde gå att tillgodoräkna sig detta moment.  

En berättigad fråga är varför eller varför det inte går att validera sin yrkeskompetens, att tillgodoräkna 

sig kunskap från sitt yrkesliv. Här skriver Andersson (2006) att det finns en problembild gällande 

validering av yrkeskompetens till vuxenutbildning respektive till branschernas krav (Andersson, 

2006). Att arbetsbaserat lärande oftast inte är ackrediterat, skriver Lester och Costley (2010) som 

menar att det utan tvekan har en potential till att bli det. 

Här noteras att alla respondenterna inte försökt att få kunskaper validerade, men att de som försökt 

fick avslag. Det uppkom också farhågor om att missa något grundläggande moment i utbildningen som 

gjorde att det var bättre att börja med kursen på grundnivå, menade en respondent. Förslag om fler 

automaträttade prov för snabbare hantering och som hjälp vid validering, menade respondenterna 

kunde vara bra, speciellt för att kunna validera grundkompetenser. 

Förslag till vidare forskning 

Då antalet respondenter i föreliggande studie varit begränsat till sju stycken skulle fortsatta 

kvantitativa studier genom exempelvis enkäter till ett större antal deltagare kunna medföra mer 

tillförlitliga resultat, samt skapa en bredare bild över skillnader som sannolikt finns mellan olika 

ålderskategorier av seniora studenter.  

Uppmaningar om att utföra ytterligare studier kring det seniora lärandet återfinns i aktuella artiklar 

och forskning, samt i råd från EU till medlemsstaterna, som ser problembilden med den alltmer 

åldrande befolkningen och hur dessa ska skolas in i det livslånga lärandet.  

Att fortsatta studier behövs kring det vuxna lärandet återfinns i citat från Knowles redan 1973: 

 “Traditionally, we know more about how animals learn than about how children learn: and we 

know much more about how children learn than about how adults learn” (Knowles, 1973, s. 97)  

Aktualiteten i denna pedagogiska fråga bekräftas av de i studien ingående seniora studenterna, samt 

den forskning som finns upptagen. För att kunna utveckla gällande pedagogiska metoder behövs 

grundforskning kring seniora studenter och deras behov utifrån att det är vuxna individer med lång 

livs- och arbetslivserfarenhet som åter träder in i skolvärlden.  

Respondenternas önskemål om fler utbildningar på distans och fler öppna universitet pekar på 

behovet av mer forskning, både kring risken för kvalitetsbrister i interaktiv- och distansutbildning, 

men även dess möjlighet som en central del av ett framtida livslångt lärande.  
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Även de identifierade kraven på högkvalitativ undervisning, insyn och medbestämmande utgör 

potentiella ämnen för framtida forskning. Här kan ett förslag vara att forska vidare parallellt både ur 

seniora studenters och genom lärares erfarenheter tillsammans, vilket troligtvis skulle bidra till en 

högkvalitativ undervisning anpassad för det seniora lärandet. 

Genom att utnyttja etablerade kanaler, som att komplettera den obligatoriska kursutvärderingen med 

ålder och frågor om seniora studenters erfarenheter, skulle data för grundforskning kunna samlas in 

för att ge en djupare kunskap om seniora studenters behov och krav.  

Fortsatt tillämpad forskning kan också behövas för hur standardisering av ett valideringssystem för 

hur tidigare erfarenheter och kompetenser kan tillgodoräknas som meriter jämförbara med likartade 

teoretiska utbildningar. Detta kan vara avgörande för att möjliggöra för framtida äldre studenter, både 

nationella och internationella, som saknar en komplett behörighetsgrundande utbildning för högre 

studier, att få tillgång till en utbildningsplats. Att tillvarata dessa kompetenser är också positivt ur ett 

mångfalds- och sociopolitiskt perspektiv, samt ur en samhällsekonomisk synvinkel.  

  

En fortsatt och bredare diskussion behövs för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning och 

dess behov av det livslånga lärandet. Detta är en samlad utmaning för samhället där en nationell policy 

kring samverkan inom alla dess olika grenar behöver utarbetas, där även den akademiska världen 

behöver öppnas upp för att möjliggöra att det livslånga lärandet blir en verklighet för fler människor. 

Den genomförda studien kan förhoppningsvis inspirera till framtida studier om det livslånga lärandet 

samt ge en signal om behovet att möta upp ett ökande antal seniora studenter som både vill inrymmas 

inom den formella utbildningen, men som också vill utvecklas inom det företag man verkar inom. 

Detta föranleder förslag på vidare forskning om hur nya broar kan byggas mellan universitet och 

högskola respektive företag och näringsliv, där inte bara innovationer och idéer strömmar fritt där 

emellan utan även att personal, studenter och lärare kan röra sig mellan företag och skola och att 

gränserna för var och hur ett livslångt lärande förverkligas därmed suddas ut. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Inledning med presentation av deltagarna och presentation av studien och intervjun. Författaren till 

studien presenterar syftet med studien och hur intervjun kommer att gå till och hur lång tid intervjun 

beräknas att ta. 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 inspelningarna 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. Författaren till studien frågar om 

respondenten undrar över något. 

Seniora studenters behov 

Specifik frågeställning: Hur beskriver seniora studenter sina behov av pedagogiska metoder i 

undervisning? Den specifika frågeställningen är uppdelad på flera frågor: 

 Hur känns det att vara en senior student? 

 Hur ser lärarna på äldre studenter? Hur uppfattar du/ni att lärarna ser på studenter som är 

äldre och med mer erfarenhet? 

 Syn på metoder och redskap i undervisningen: Hur ser du/ni på högskolan/universitetets 

metoder/redskap för att möta dig som senior student? 

 Behöver seniora studenter en seniorkår? Är du aktiv inom studentkåren? Finns behov av 

seniorkår? 

 Seniora studenters viktigaste behov: Vad är ditt viktigaste behov som senior student? 

Seniora studenters krav 

Specifik frågeställning: Vilka krav på undervisningen och dess pedagogiska metoder ställer seniora 

studenter? Den specifika frågeställningen är uppdelad på flera frågor: 

 Inlärning nu jämfört med då: Tror ni att ni lär på annat sätt än när ni var yngre? Märker ni 

någon skillnad? Vilken i sådana fall? När i sådana fall skedde förändringen? 

 Vad som är bra pedagogik för seniora studenter: Hur uppfattar ni att bra pedagogik är för den 

seniora studenten? Hur lägger en bra lärare upp undervisning? Vilka moment ingår då? 

 Att starta ny kurs: Hur ser er egen inlärning ut? Det vill säga hur lägger ni upp studierna när ni 

börjar en ny kurs? Vilken roll spelar kursplanen? 

 Krav på undervisningen: Du/ni som har passerat 50 år, vilka krav vill ni ställa på hur 

undervisningen kan bedrivas för att vara bra för er? 

Seniora studenter och anpassad pedagogik 

Specifik frågeställning: Hur menar respondenterna att undervisning på högskola och universitet kan 

anpassas för att möta seniora studenters behov och krav? Den specifika frågeställningen är uppdelad 

på flera frågor: 

 Seniora studenter som kravställande grupp: Hur bemöts seniora studenter som kravställande 

grupp? 

 Pedagogiska metoder för seniora studenter: Hur kan pedagogiska metoder anpassas för att 

passa den äldre studentgruppen? 

 Seniora studenter och normen: Normen – gruppen och den seniora studenten - Vad är det 

som får senior studenter att anpassa sig till normen att ”studenter är unga”? 

 



 

Bilaga 2: Informationsbrev 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Pedagogiska institutionen 

Magisteruppsats, 15hp 

Vårterminen 2016 

 

Hej, 

Jag heter Christina Overå och studerar pedagogik på Umeå universitet. Under mars-maj 
(2016) kommer jag att läsa magisterkursen och där ingår att skriva en uppsats där jag 
kommer att genomföra intervjuer som handlar om hur det är att vara en senior student. 

Det jag vill få en inblick i är vilka behov den seniora studenten har och vilka krav den seniora 
studenten vill ställa på lärsituationen. 

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 
45-60 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 magisteruppsats som kommer 
att finnas tillgänglig i sin helhet efter publicering, under hösten 2016. 

 

Jag är mycket tacksam för din medverkan. 

Är det något du undrar över så kontakta mig gärna via mejl eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Christina Overå 

 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

 

Mejladress: christinaxxxx@xxxx.umu.se 

 

Tel: xxx 
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