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Abstrakt  
I detta examensarbete har vi genom kvalitativa intervjuer med några studerande vid högskola 

och kommunal vuxenutbildning undersökt deras upplevelser av att studera. Dagens ständigt 

föränderliga samhälle och arbetsmarknad ställer krav på livslångt lärande och utveckling hos 

individer. En del väljer själva att börja studera medan andra kan känna sig mer eller mindre 

tvingade för att få sysselsättning och kunna försörja sig. Den här studien har en kvalitativ 

hermeneutisk ansats med avsikt att få förståelse för en grupp individers föreställningar om 

sina studier. Resultatet visar att personerna väljer att börja studera främst för att få ett fast 

arbete och en jämn ekonomi men även utifrån en önskan om att utvecklas och studera det som 

de är intresserade av. Det sociala umgänget och nya kunskaper upplevs som positiva 

erfarenheter av att studera.  

  

Nyckelord: livslångt lärande, upplevelser, vuxenstuderande, vuxenutbildning, vuxnas 

lärande 
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Inledning 
Detta examensarbete har sin grund i att många vuxenstuderande inom både högskola och 

kommunal vuxenutbildning inte fullföljer sina påbörjade studier. Som studerande vid 

Mittuniversitetet har vi upplevt att flera av våra medstuderande valt att avbryta studierna. 

Enligt Mittuniversitetet (2013) var genomströmningen vid lärosätet år 2012 för campus- och 

distansutbildningarna 79 procent. ”Genomströmning är ett mått, i procent, som visar hur stor 

andel av helårsstudenterna som slutför påbörjad kurs” (Mittuniversitetet, 2013). Vid den 

kommunala vuxenutbildningen i Söderhamn där en del av den här studien genomfördes var 

andelen studerande på gymnasial nivå som avbröt sina studier år 2011 hela 25 procent 

(Skolverket, 2013). Vi har genomfört denna studie i syfte att få ökad kunskap om hur vuxna 

upplever sina studier samt vad som motiverar dem att studera.  

I en artikel i Pedagogiska magasinet skriver Hultén (2013): ”Många vuxna sitter i 

skolbänken mer eller mindre mot sin vilja. För att de ska lyckas med sina studier är det viktigt 

att ta vara på deras egna erfarenheter och intressen” och fortsätter: ”För att klara studierna 

behöver även vuxna känna trygghet och uppleva att någon stöttar”. Av artikeln framgår att 

vuxnas självkänsla kan vara skör i skolsammanhang. Negativa erfarenheter från tidigare 

studier och låg motivation att ta in nya kunskaper kan hindra människor att ta steget till att 

börja studera.   

 
”Som vuxen har man redan format sin identitet och att börja studera igen kan upplevas som ett hot – vem 

är jag om jag inte längre har ett arbete och mina kunskaper inte duger? Man kanske inte ser sig själv 

som en person som studerar” (Hultén, 2013) 

 

Det finns enligt Hultén (2013) föreställningar inom vuxenutbildning där ”vuxna själv tar 

ansvar för sitt lärande, att det är frigörande att studera som vuxen och att lärandet bör vara 

individualiserat” men ofta stämmer inte detta. De studerande är individer och därmed fungerar 

exempelvis undervisning i grupp utmärkt för en del medan det för andra inte gör det. En 

paradoxal situation inom vuxenutbildning är att studenterna uppträder som barn med en 

förväntan att läraren ska vara den bestämmande samtidigt som de har svårt att acceptera att de 

själva inte kan bestämma. Det är sällan som de inledningsvis inser att det är de själva som 

ansvarar för lärandet och att läraren bör ses mera som en resurs. Men det egna ansvaret 

kommer stegvis allteftersom de får stöttning och känner trygghet i sin situation. 

Av Hulténs (2013) artikel framgår att det kan vara svårt att göra en uppdelning mellan hur 

barn och vuxna lär. Vad som är utmärkande för vuxnas studier eller en särskild 

vuxenpedagogik kan vara svårt att urskilja. Barn kan vara mer nyfikna medan vuxna lär sig 

mer selektivt för att uppnå vissa mål och är därför mer ekonomiska i sitt lärande. Men 

allmänna idéer om pedagogik kan ofta omsättas på olika sätt i olika skolformer.  
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Bakgrund 
I takt med globaliseringen och den galopperande tekniska utvecklingen hamnar livslångt 

lärande och vuxnas lärande alltmer i centrum. Enkla industriarbeten försvinner till 

låglöneländer och ökar därmed arbetslösheten hos lågutbildade i Sverige. Det nya 

kunskapssamhället kräver att utbildningsnivån hos Sveriges befolkning måste höjas för att vi 

ska kunna öka välståndet, välfärden och den ekonomiska tillväxten. Men det är även viktigt 

för individen att växa och utvecklas för att aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen. Olika 

regeringssatsningar, till exempel Kunskapslyftet, har genomförts för att ge kortutbildade 

chans till vidareutbildning. Men trots dessa ansträngningar finns det grupper som är svåra att 

motivera till högre studier. En del väljer bort utbildning av ekonomiska eller praktiska skäl. 

Andra har dåliga erfarenheter från tidigare utbildning och därmed lågt intresse av att studera 

vidare (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005).    

Enligt Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) är syftet med vuxenstudier att bidra till 

anställningsbarhet och personlig utveckling för individen men vuxenutbildning syftar även till 

ekonomisk tillväxt för samhället genom en förhöjd utbildningsnivå hos befolkningen. En 

mängd utbildningsanordnare och lärcentra har vuxit fram under senare år som – utifrån 

flexibilitet, individualisering och tillgänglighet – möjliggör lärande utifrån individernas egna 

önskemål. Studie- och yrkesvägledning, studiefinansiering, validering och individuella 

studieplaner utvecklas som ett led i att stötta och underlätta för individen.  

Livslångt lärande innebär inte bara möjligheter för individer utan ställer också (ofrivilliga) 

krav hos människor. Även om olika samhälleliga aktörer och institutioner försöker motivera 

och underlätta för människor att studera upplevs studierna ofta som en skyldighet istället för 

en rättighet. Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) skriver: ”För många människor är 

utbildningsyran inspirerande, för andra kan den kännas som en tvångströja” (s. 13). 

Vuxenutbildning är frivillig – till skillnad från exempelvis grundskolan. Varför väljer då 

vuxna att studera och vilka upplevelser har de av utbildning?  

Sipos och Zackrisson (2005) anser att människor väljer studier av olika skäl. 

Målorienterade börjar studera för att de vill lära sig vissa saker. Aktivitetsorienterade 

prioriterar istället själva aktiviteten snarare än lärandet. Det kan vara viljan att kompensera 

problematiska hemförhållanden eller tråkiga arbetssituationer som initierar studierna. 

Utbildning syftar till att skapa dessa önskvärda konsekvenser. Att människor väljer bort 

studier kan bero på situationella (tidsbrist, problem med barnomsorg, sjukdom), institutionella 

(kurstillfällens tidsmässiga placering, bristande intresse för innehåll) och dispositionella 

(såsom ålder, bristande självtillit) hinder. Ickedeltagare i vuxenstudier är ofta nöjda med sitt 

liv och sitt arbete/karriär. De prioriterar familjen och fritiden istället. Utbildning ses inte som 

en värdefull aktivitet i sig utan blir aktuell först när kunskaperna kan omsättas omedelbart. 

Det krävs också en tilltro till sin egen förmåga att klara av studierna. Tidigare 

studieerfarenheter spelar in och kan bidra till att en del väljer bort utbildning. Man känner ett 

motstånd mot deltagande (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). 

Ahl (2004) anser att samhällets snabba förändringstakt – både socialt, kulturellt och 

materiellt – är ett skäl till livslångt lärande. De snabba förändringarna medför att människor 

ständigt behöver lära sig något nytt – ”livet har blivit en fortsättningsskola” (Ahl 2004, s. 58). 

Valet att studera kan grunda sig i prestationsbehov, jag-uppfattning eller kognitiva scheman 

men att man väljer att studera och fullfölja studierna beror även på social gemenskap och 

känslan av självförverkligande. Undervisning av vuxna måste dock, enligt Ahl, bedrivas med 

andra former, metoder och målsättningar än barns undervisning. Problemet är att behålla de 

vuxna i studier då deltagandet är frivilligt och får konkurrens från bland annat sällskapsliv, 

familj och arbete. Undervisningen måste ”göras så pass bra och intressant att de studerande 

väljer att fullfölja studierna” (Ahl 2004, s. 58). Målen med lärandet måste vara tydliga och 

upplevas som eftersträvansvärda och värdefulla. Motiv är knutna till behov som man strävar 
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efter att uppfylla. Genom att förstå vilka attityder som orsakar ett visst beteende kan man – 

via attitydförändringar – också ändra beteendet. 

I en studie som utfördes vid ett medborgarinstitut i Finland har Teriö-Poutiainen (2006) 

kartlagt faktorer som har samband med studiemotivationen hos vuxna som studerar svenska. 

Undersökningen syftade till att undersöka om ålder, skolbakgrund, attityder och studiegrupp 

inverkar på motivationen samt om undersökningsdeltagarna var mål- och studieinriktade eller 

endast saknade social samvaro.  

 
”Av undersökningsresultaten framgick att respondenterna motiverades av sina studier, av känslan av 

framgång som förstärkte deras självkänsla och sporrade dem till fortsatta studier. Deras motivation var 

studieinriktad och de fick sin belöning i inre tillfredsställelse genom framsteg i sina studier. 

Inlärningsmiljön, gruppandan och gruppstödet visade sig vara av stor betydelse. Inlärningen påverkades 

positivt av de goda sociala relationerna respondenterna emellan” (Teriö-Poutiainen, 2006, s. 2) 
 

Även orsakerna till avbrott ingick i den finska studien och dessa orsakades enligt enkätsvaren 

främst av tidsbrist. 

Motivation och vuxnas lärande 

Forskning om studiemotivation har mestadels utförts inom ungdomsskolans värld. Det finns 

dock framförallt en avgörande skillnad mellan vuxnas och barns lärande – nämligen skolplikt 

som innebär att barn är tvungna att gå i skolan. Just därför handlar forskning om motivation 

och lärande i ungdomsskolan mer om hur man ska underlätta inlärningen, snarare än hur man 

ska motivera eleverna att gå dit eller stanna kvar. ”Vuxna befinner sig i en annan livssituation 

med helt andra krav, begränsningar och möjligheter än barn” (Ahl 2004, s. 56). När det gäller 

vuxna finns en rad faktorer att beakta som inte har direkt med lärsituationen att göra. I det 

livslånga lärandet finns också en stor variation när det gäller lärsituationer som exempelvis 

folkhögskola, studiecirklar, självstudier, distansundervisning och arbetsplatsförlagt lärande. 

Gegenfurtner och Vauras (2012) skriver att motivation till att lära sig något nytt är viktigt 

för att börja studera men att motivation även är viktigt för aktivt engagemang i lärprocessen. 

Ett engagerat förhållningssätt gör att de vuxenstuderade närmar sig utmanande uppgifter 

ivrigt, använder olika problemlösningsstrategier samt är envisa i att lösa de svårigheter som 

uppstår. Engagemanget drivs både av en vilja att lära ny kunskap eller en ny färdighet och en 

kognitiv dimension. Denna dimension innebär att målet för lärandet endast är ett delmål för 

att uppnå ett högre mål. Detta innebär att motivation till lärande hänger ihop med ett 

meningsfullt kognitivt engagemang och att motivation väcker intresse för situationen, vilket 

leder till en djupare inställning till lärande. 

Mellard, Krieshok, Fall och Woods (2013) menar att strävan efter mål och 

självregleringsprocesser påverkar individens motivation under lärandet. Enligt 

måluppfyllelseteorin finns det två typer av lärandemål: behärskande och utförande. Med de 

behärskande målen utvärderas förmågan till lärande utifrån ökad förståelse, behärskande av 

koncept och förbättrat utförande utifrån tidigare utförande. Med utförande mål utvärderas 

egenvärde och personlig förmåga utifrån kvaliteten på andras utförande. Mellard et al. (2013) 

skriver att i forskning hävdas att behärskande mål på ett positivt sätt hör ihop med 

engagemang, färdigheter och prestation. Utförande mål anses höra ihop med prestation men 

detta leder inte automatiskt till ökat engagemang eller studiefärdigheter.  

Andragogik 

I USA år 1926 publicerade Eduard C. Lindeman skriften The meaning of adult education. 

Denna skrift lade grunden till utvecklingen av en systematisk teori om och en ny syn på 

vuxnas lärande (Knowles, Halton & Swanson, 2005). Lindeman identifierade ett antal 
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antaganden, vilka stöds av senare forskning och bildar grunden för en särskild teori om 

vuxnas lärande benämnd andragogik. Enligt Knowles et al. (2005) är dessa grundantaganden:  

 

1. Vuxna är motiverade att lära när de upplever att behov och intressen kan 

tillfredsställas. 

2. Vuxnas inställning till lärande är livscentrerat. 

3. Erfarenhet är den största källan till vuxnas lärande. 

4. Vuxna har ett behov att vara själv styrande. 

5. De individuella skillnaderna mellan människor ökar med ålder. (s. 40) 

 

Den andragogiska modellen utgår från att: vuxna måste veta varför de behöver lära sig något, 

vuxna måste känna sig ansvariga för sina egna beslut och sina egna liv, vuxna har tidigare 

erfarenheter, vuxna har en färdighet att lära sig saker som de måste veta för att hantera 

vardagliga situationer, vuxnas livscentrerade inställning till lärande och att de blir motiverade 

att lära om lärandet hjälper dem utföra uppgifter eller hantera problem i livet samt att vuxna 

påverkas mer av inre faktorer än av yttre (Knowles et al., 2005). 

Ahl (2004) beskriver Knowles andragogik som inriktad på ”problembaserad och 

erfarenhetsbaserad pedagogik snarare än förmedlingspedagogik” (s. 62). Lärandet hänger 

samman med vuxnas livssituation där viktiga saker att lära sig beror på vilket stadie i livet den 

vuxne befinner sig i. Ämnen och uppgifter måste vara aktuella just nu i livet, då vuxna lär sig 

för nuet medan barn lär för framtiden. Undervisningen måste bygga på den vuxnes villkor – 

vara individanpassad – eftersom tidigare skolerfarenheter spelar in och påverkar lärandet. 

Vuxnas livserfarenhet bör ses som en resurs.  

Knowles andragogik har fått kritik för att beskriva hur vuxna borde vara, istället för hur de 

verkligen är. Långtifrån alla vuxna har självförverkligande som mål för sina studier. Andra 

kritiker har anfört att det mesta som gäller för vuxna även gäller för barn och att man inte kan 

jämföra äpplen och päron – nämligen barns undervisning med vuxnas lärande. Enligt Ahl 

(2004) kan studiemotivation hindras av dåliga skolerfarenheter, brist på tid, resurser och 

utbildningstillfällen samt av utbildning som inte stämmer överens med andragogiska 

principer.  

Chan (2010) skriver i en studie om andragogik att vuxenstuderande är oberoende, 

självstyrda och problemorienterade samt att de styrs av inre motivation. För sina upplevelser 

av studierna behöver de vuxenstuderande vara aktivt involverade i lärprocessen för att 

konstruera sin egen kunskap, skapa mening  av lärandet samt använda kunskapen praktiskt. 

Enligt O´Toole och Essex (2012) vill vuxna lära i nuet och söker därför studier som passar 

dem just nu till skillnad mot barn som tillstörsta delen har obligatorisk skolgång. En av de 

största frågorna i området för vuxnas lärande idag är att det saknas erkännande av 

skillnaderna mellan barns och vuxnas upplevelser av lärande. För att förbättra vuxnas 

upplevelser av sina studier måste hänsyn tas till att vuxna har olika behov, förväntningar och 

begränsningar till studier samt vad de vill veta och vad de behöver veta samt hur de är 

förberedda för detta. 

Gorges och Kandler (2011) skriver att det finns de som kritiserar andragogiken. Dessa 

kritiker anser att det inte sker någon övergång från barns lärande till vuxnas lärande. 

Expectancy-valueteorin utvecklades ursprungligen för att förklara barns prestation med 

betoning på socialiseringsagenter som familj och lärare. Denna teori kan även hjälpa till att 

förklara vuxnas motivation till lärande enligt Gorges och Kandler (2011). Skillnaden mellan 

barn och vuxna är att vuxna i stort sett är färdiga i sin fysiska och psykiska 

fostringsutveckling med normer, värderingar och en självbild. Vuxnas självbild beträffande 
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sin egen förmåga utvecklas över tid och blir genom skoltiden mer stabil, mer specifik och mer 

relaterad till egna intressen och akademiska prestationer samt samlad erfarenhet. Enligt 

expectancy-valueteorin blir motivationen mer stabil ju äldre man blir och tidigare utbildning 

leder till framtida deltagande i utbildning. Vuxnas förväntningar och värderingar ses som ett 

resultat av tidigare erfarenheter av lärande och motivation till lärande. Grunden till vuxnas 

motivation ligger således i tidigare erfarenheter av utbildning och motivation enligt 

excpectancy-valueteorin (Georger & Kandler, 2011). 

Yttre och inre motivation 

Inom motivationsteorin talas det ofta om yttre och inre behov, motiv och belöningar. Inre 

motivation baseras på människors självbestämmande och kompetens och anses leda till 

beteenden som syftar till att man kan själv. Inre motivation har inget att göra med fysiologiska 

behov, yttre belöningar eller straff, utan är snarare känslor av intresse, glädje, upprymdhet och 

självkontroll. Yttre motivation är: ”Sådant som andra människor förser en med såsom 

belöningar och straff, tvång, sociala normer och så vidare” (Ahl, 2004, s. 47). Ibland kan det 

dock vara svårt att skilja mellan begreppen yttre och inre. Det kan finnas kombinationer där 

man exempelvis börjar göra något för att man får betalt för det (yttre motivation) men 

fortsätter för att det är så roligt (inre motivation). Inom motivationsforskningen debatteras det 

”hur man lämpligast avväger mellan yttre och inre belöningar för att motivera människor” 

(Ahl 2004, s. 47). Mer av bägge leder inte alltid till bättre resultat och yttre belöningar riskerar 

att tränga bort de inre. Huruvida yttre belöning är bra eller dåligt beror – förutom på skillnader 

mellan individer – ”på situationen, belöningen i sig, återkopplingen, hur belöningen 

administreras och på vem som erbjuder och tar emot belöningen” (Ahl 2004, s. 48).  

I en studie gjord av Dæhlen och Ure (2009) har det framkommit att motivation till fortsatta 

studier påverkas av kön, ålder, anställning och medborgarskap samt att kortutbildades 

motivation skiljer sig från andra vuxenstuderandes och påverkas mer av yttre incitament som 

ekonomi, att få ett jobb och sociala orsaker.  

Källor till motivation 

Wlodkowski (1997) skriver att deltagande i lärande är det synliga resultatet av motivation, det 

vill säga möjligheten att rikta energi till att sträva efter ett mål. Det som påverkar vår 

motivation är våra känslor och våra känslor är socialiserade genom kulturen – språk, tro, 

värderingar och beteenden som påverkar en människas liv. Wlodkowski (1997) menar att det 

som ger upphov till frustration, glädje eller beslutsamhet skiljer sig mellan olika kulturer 

eftersom kulturerna definierar nymodigheter, förtrolighet, möjlighet och tillfredställelse på 

skilda sätt, samt att kulturerna även har olika definitioner på lämpliga gensvar. Utifrån 

perspektivet om inre motivation är det en del av den mänskliga naturen att vara nyfiken, att 

vara aktiv, att sätta igång tankar och beteenden, att ge erfarenheter mening samt att verka för 

det vi värderar. Wlodkowski (1997) menar att dessa grundläggande källor till motivation finns 

i oss alla. När det som skall läras in ger mening och är viktigt för den lärande ökar den inre 

motivationen. Teorier om den inre motivationen har använts framgångsrikt både praktiskt och 

inom forskning om vuxnas lärande samt vid mellankulturella studier enligt Wlodkowski 

(1997). 

En maktdimension 

Teorier om motivation grundar sig ofta i teorier om människan och är därmed beroende av 

teoretikernas människosyn. Inom vuxnas lärande inriktar sig intresset ofta på hur man 

rekryterar till vuxenutbildning och hur man motiverar till att utbildningen fullföljs. Ofta 

berörs i första hand själva undervisningssituationen, då det är den enda situationen där 
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pedagoger faktiskt har möjlighet att påverka och det råder en stor tilltro till pedagogikens 

möjligheter att påverka motivationsbrister som exempelvis dåligt självförtroende. Ahl (2004) 

använder ett annat angreppssätt när hon istället ställer frågan: ”Vem önskar att vuxna ska 

vidareutbilda sig, varför och på vilka grunder?” (s. 9). Ahl diskuterar begreppet motivation 

utifrån begreppen makt, disciplinering och styrning och anser att det behövs ett nytt 

pedagogiskt förhållningssätt när det gäller att tolka och förstå begreppet motivation. Tidigare 

har utgångspunkten varit ”ett brist- och hindersökande hos individen, som pedagoger tros 

kunna undanröja” (Ahl 2004, s. 9). Dessa hinderteorier har en humanistisk grund och 

förutsätter en inneboende lust att lära hos individen men att hinder av olika slag kommer i 

vägen. Hindren kan vara personliga, som dåliga skolerfarenheter, eller strukturella som 

tillgänglighet och information. Om man lyckas undanröja dessa hinder, undanröjs också 

motivationsproblemen. Ahl drar däremot slutsatsen att motivation är relationellt och inte 

något som finns eller inte finns hos individen. Hon anser att vuxnas (brist på) motivation till 

vidareutbildning bäst förstås i relation till dem som formulerar problemet och därmed 

innehåller en maktdimension.  

The Big Five 

Under det senaste decenniet har många forskare, enligt Rosander (2012), intresserat sig för att 

observera och beskriva skillnader mellan individer, främst när det gäller personlighet och 

intelligens. Att förstå vilka faktorer som påverkar studieprestation har en viktig praktisk 

betydelse för lärande och utbildning. Det finns enligt Rosander stora värden i att kunna 

förutsäga studieframgång och kunna identifiera och hjälpa studenter som inte tros kunna 

prestera i skolsammanhang. Det har även betydelse för samhället då hög utbildningsnivå 

värderas högt och stora summor av ett lands tillgångar satsas på utbildning.  

Rosander (2012) har studerat hur personlighetsdrag (the Big Five) och individers 

inlärningsmetoder bidrar till akademisk framgång. The Big Five motsvarar inom 

traitfaktorteorin de fem huvudsakliga trait-kategorierna (personlighetsdragen) och Big 

hänvisar till att varje kategori innehåller ett stort antal mer specifika drag. Femfaktorteorin 

bygger på fem grundfaktorer i människans personlighet: neuroticism, extraversion, openness, 

agreeableness, och conscientiousness. Dessa motsvaras på svenska av emotionell/orolig, 

utåtriktad/entusiastisk, nyfiken/kreativ, hjälpsam/förlåtande och noggrann/ambitiös. 

Femfaktorteoretikern sätter sin tillit till det naturliga språket – det vardagliga språk människor 

använder för att beskriva personlighet och i teorin finns en betoning på universella termer för 

att beskriva viktiga individuella olikheter (Cervone & Pervin, 2010). Rosanders (2012) 

forskningsresultat visar att det finns tydliga samband mellan individers personlighet och 

akademisk framgång. I synnerhet visade sig personlighetsdraget conscientiousness ha en 

positiv påverkan på studieprestationer, liksom neuroticism. Däremot fanns ett negativt 

samband mellan extraversion och akademisk framgång. Rosander menar att personlighetsdrag 

är stabila och därmed ligger till grund för hur en person agerar och beter sig. Rosanders studie 

visar även att individers inlärningsmetoder har en unik påverkan på studieframgång som går 

utöver personlighet och allmän intelligens. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några vuxenstuderande inom högskola och 

kommunal vuxenutbildning upplever sina studier. 
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs den valda ansatsen för studien, datainsamlingsmetod, urval samt 

analysmetod.  Här finns även en beskrivning av proceduren samt en redovisning av det etiska 

ställningstagande som följdes under studien. 

Ansats 

För genomförandet av denna studie valdes en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats 

då det som söktes var en förståelse för hur vuxenstuderande upplever sina studier samt vad 

som motiverar dem till studier. Den analytiska induktionen valdes som forskningsprocess för 

att undvika teoretiserande under datainsamlingen samt att undvika medveten eller omedveten 

påverkan på respondenterna i de intervjuer som utfördes (Hartman, 2004). 

I en kvalitativ undersökning med hermeneutiken som grund söks en förståelse för hur 

människor upplever sig själva och sin omgivning (människans livsvärld) och något subjektivt 

som inte kan observeras eller mätas – i denna studie upplevelser och motivation (Hartman, 

2004).  För att få en förståelse för de vuxenstuderandes upplevelser söktes i studien kunskap 

om  beteenden och föreställningar genom tolkning av insamlad data. För tolkningsprocessen 

användes den hermeneutiska grundcirkeln som består av – del/helhet – förförståelse/förståelse 

– tolkningsmönster/deltolkningar samt text/dialog. Denna process gjorde att tolkningen av 

insamlad data kunde utvecklas succesivt. Tolkningen av helheten utvecklades genom 

tolkningen av delarna samt att delarna i sin tur gav ljus till helheten. I tolkningsprocessen 

skedde även en alternering mellan förståelse och förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tolkningen började med en medvetenhet om att förståelsen kunde ändras, att den alltid är 

ofullständig och perspektivistisk. Den cirkulära förståelsen innebär en förståelse i termer av 

vad vi redan vet. Enligt Patton (2002) är en hermeneutisk kvalitativ studie inte slutgiltig utan 

ger upphov till fortsatta diskussioner och studier. 

I studien användes intervjuer som kunskapskälla. Genom valet av intervjuer gavs möjlighet 

för intervjupersonerna att berätta om de egenskaper – upplevelser av studier och motivation 

till studier – som söktes i studien. För att välja ut personer till intervjuerna gjordes ett 

målinriktat icke-sannolikhetsurval. 

Urval 

För denna kvalitativa studie gjordes ett målinriktat icke-sannolikhetsurval för att hitta de 

personer som i intervjuer kunde ge den information som söktes om vuxenstuderande och 

deras upplevelser av sina studier samt motivation till studier. De personer som valdes var 

vuxenstuderande vid kommunal vuxenutbildning och högskola. Det målinriktade icke-

sannolikhetsurvalet  för intervjuerna ansågs passa bäst då önskan var att upptäcka, förstå och 

få insikt om vuxenstuderandes upplevelser (Merriam, 1994) samt att studien utfördes under en 

begränsad tidsperiod och med små ekonomiska medel.   

Datainsamlingsmetod 

För insamling av data valdes kvalitativa semistrukturerade öppna intervjuer då syftet med 

denna studie är att söka icke observerbara egenskaper – upplevelser och motivation. I denna 

studie intervjuades vuxenstuderande om varför de väljer att studera och vad som motiverar 

dem till studier. I enlighet med de etiska ställningstaganden som följdes under studien 

anonymiserades svaren för att säkerställa kravet på skydd av de medverkandes identitet. 

Semistrukturerade öppna intervjuer användes för att viss information skulle fås från alla 

respondenter men även ge möjlighet till förtydligande samt nya insikter och information 

(Merriam, 1994). En intervjuguide användes för att ge ett ramverk till intervjun om ämnet 

vuxenstudier och motivation, samt att säkra att alla informanter fick samma grundfrågor. 
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Genom att kombinera en intervjuguide med vissa specificerade nyckelfrågor fanns möjlighet 

till flexibilitet. Detta gav möjlighet till fördjupning och ytterligare frågor som inte var 

beräknade från början. Under intervjuerna lades vikt vid en god respektfull relation med 

respondenterna samt ett neutralt förhållningssätt till innehållet i informationen (Patton, 2002).  

Under intervjuerna användes ljudupptagning med mobiltelefon. Ljudupptagningarna 

transkriberades till ett vardagligt språk av de som utförde studien. Att transkriberingen gjordes 

på detta sätt gav möjlighet till ytterligare insikter (Patton, 2002). Vid tre av intervjuerna var 

båda som utförde studien närvarande, vilket gav möjlighet till både fokus på respondenten 

samt att föra anteckningar under intervjuerna. Anteckningar fördes som back-up för 

ljudupptagningen och för att lättare hitta viktig information och citat i ljudupptagningen men 

även för att underlätta analys. Anteckningarna gjorde det också möjligt att under intervjuerna 

notera definitioner, termer och nyckelord som framkom speciellt och som var av vikt för 

studien. Vid övriga tre intervjuer fördes endast anteckningar på dator.  

Datainsamling skedde även genom sökning av information och data i dokument, offentliga 

handlingar samt tidigare gjorda undersökningar. Data och information söktes till största delen 

i referensdatabasen ERIC men även på bibliotek samt i litteratur som personerna som utfört 

studien innehar själva. Den senare litteraturen har ingått som referenslitteratur i det 

Beteendevetenskapliga programmet. Valet av dokument som källa gjordes för att ge 

undersökningen en empirisk grund beträffande den kontext där frågeställningen om vuxnas 

studier hör hemma. Merriam (1994) skriver att dokumenten är oberoende av syftet med en 

vetenskaplig undersökning och är således opåverkade av forskningen samt att dokumenten är 

en produkt av den kontext det tillkommit i och har därför en koppling till verkligheten.  

I samband med intervjuerna informerades respondenterna om att ljudupptagningar och 

anteckningar raderas efter studiens slutförande.  

De frågor som användes vid intervjuerna återfinns som bilaga 2, Intervjuguide. 

Instrument 

Studien genomfördes av två studenter vid det Beteendevetenskapliga programmet 180hp., 

Mittuniversitetet, Härnösand. Studien är resultatet av det självständiga arbete om ingår i 

kursen Pedagogik C, termin 6. Detta är således programmets sista och avslutande delmoment. 

Studenterna har vid ett tidigare tillfälle under utbildningen genomfört en vetenskaplig studie 

med en uppsats som slutprodukt. 

För denna studie ansågs det främsta datainsamlingsinstrumentet vara de två personer som 

utfört studien. Detta gav möjlighet till att få en känsla för sammanhanget, till exempel att ta i 

beaktning de icke-verbala budskap som framkom under intervjuerna. I en kvalitativ studie 

krävs enligt Merriam (1994) ett datainsamlingsinstrument som är känsligt för mening och 

betydelse både vid insamling och vid analys av information. För en sådan uppgift anses 

människan passa bäst.  

För registrering av intervjudata användes anteckningar som fördes på dator under samtliga 

intervjuer samt ljudupptagning på mobiltelefon vid tre av intervjuerna. 

Procedur 

I studien söktes förståelse för vuxenstuderandes upplevelser av och motivation till studier. 

Som genomförandeprocess av denna studie valdes den analytiska induktionen. Denna process 

innebar att de tre olika faserna planering, insamling och analys gjordes i nämnd ordning. 

Studien började med en litteraturgranskning för att få en grund för problemområdet samt 

att få en bild av tidigare forskning och vad som redan publicerats i området vuxnas 

upplevelser av studier samt motivation till studier. Litteraturgranskningen  hjälpte till att dra 

upp riktlinjer, bidrog till en problemformulering och gav även svar på metodiska problem 

(Merriam, 1994). I planeringsfasen formulerades den fråga studien skulle ge svar på – hur 
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några vuxenstuderande inom högskola och kommunal vuxenutbildning upplever sina studier. 

Därefter utformades studien genom val av kunskapskälla, urval och datainsamlingsmetod. 

Efter planeringen samlades data in med hjälp av intervjuer och dokument. Den kunskapskälla 

som ansågs passa bäst för denna studie var intervjuer med personer som kan berätta om sina 

upplevelser som vuxenstuderande.  

Kontakter togs med vuxenstuderande inom kommunal vuxenutbildning via mail och de 

högskolestuderande kontaktades genom direkt personlig kontakt. Ett missiv (bilaga 1) 

bifogades i mailet till respondenterna inom kommunal vuxenutbildning med en presentation 

av de personer som utfört studien, en beskrivning av studien samt dess syfte. De 

högskolestuderande respondenterna fick denna information muntligen vid intervjuerna. I 

samband med intervjuerna fick samtliga respondenter information om studiens/uppsatsens 

användningsområde efter avslutad studie. Vid detta tillfälle gavs även information om de 

etiska rekommendationer som följdes under studien. 

En intervjuguide med semistrukturerade öppna frågor upprättades under utformningen av 

studien. Denna användes under intervjuerna som stöd för att följa det valda temat samt att 

säkra att alla respondenter fick samma frågor. Tre av intervjuerna ägde rum på ett lärcenter i 

en mindre ort i Sverige, två intervjuer ägde rum i de intervjuades hem och en intervju gjordes 

via telefon.  

Valet av den analytiska induktionen för genomförande av studien ledde till att analys av 

insamlad data skedde efter att all data samlats in. Analysen beskrivs närmare i följande 

avsnitt. Under analysen skedde en sammanställning av informationen och kategorier 

utvecklades. Analysen av insamlad data ledde fram till de slutsatser som drogs av studien.  

Analysmetod 

Den genomförandeprocess som valdes för studien var den analytiska induktionen. 

Användandet av den analytiska induktionen medförde att analys av datamaterialet gjordes 

efter att all data samlats in och att hypotes och teori genererades av insamlad data (Hartman, 

2004).  

Analysen började med att informationen sammanställdes genom kodning. Syftet var att göra 

informationen enhetlig genom identifiering av informationsenheter. Under sammanställningen 

lästes informationen ett flertal gånger och framträdande begrepp och enheter noterades. Dessa 

enheter låg sedan till grund för avgränsning av kategorier. Kategorierna utvecklades genom 

genom att söka efter regelbundenheter och företeelser som förekommer flera gånger i den 

insamlade informationen. Efter kategoriseringen följde tolkningen och sökandet av mening i 

de företeelser som undersökts. I tolkningen framträdde en förståelse för det undersökta 

problemet. Tolkningen gjordes med den hermeneutiska grundcirkeln som grund. Denna cirkel 

har tidigare beskrivits i ansatsen. Den förståelse som växte fram genom tolkningen användes 

för att komma fram till de slutsatser som redovisas i nedanstående diskussion. 

Etiskt ställningstagande 

Denna uppsats och studie är ett studentarbete på grundnivå Pedagogik C, 

Beteendevetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Enligt 

Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté (2013) anses studentarbete på grundnivå inte 

som forskning. Dock skall god forskningsetik tillämpas även på denna typ av arbete. God 

forskningsetik tillämpas i denna studie enligt den av Vetenskapsrådet utgivna skriften God 

Forskningssed (2011). För datainsamling användes intervjuer och den forskningsetiska 

principen om individskyddskravet följdes genom att informera deltagarna i studien om 

studiens syfte (informationskravet) och att deltagarna själva bestämde över sitt deltagande, att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 

(samtyckeskravet). Information gavs även om att deltagarna i studien ges största möjliga 
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konfidentialitet och att de insamlade uppgifterna skyddas och förvaras så att obehöriga inte 

har möjlighet att ta del av dem (konfidentialitetskravet) samt att de insamlade uppgifterna 

bara får användas för forskningsändamål (nyttjandekravet). I missivet som tre av deltagarna 

tagit del av fanns information om informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Information om nyttjandekravet gavs i direkt anslutning till 

intervjuerna. Tre av deltagarna fick all denna information muntligt i direkt anslutning till 

intervjun. Alla deltagare informerades även om att de får ta del av studien om de vill. 

Det är obligatoriskt att publicera studentuppsatsen i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet), 

vilket de som utfört studien själva ansvarar för. 

Resultat  

Orsaker till studier 

Flera av de intervjuade personerna valde att börja studera som en följd av tidigare 

sysselsättning och arbetslivserfarenheter. En av respondenterna har varit egenföretagare under 

sexton år men har sedan länge haft en önskan om att få göra något annat. Efter att först ha 

sökt en högskoleutbildning utan att bli antagen valde den här personen gymnasial utbildning 

istället. Två andra, som läser till undersköterska, har tidigare arbetat inom hemtjänsten och 

som personlig assistent, vilket de upplevde som intressant. Möjligheten till fast arbete inom 

vården var deras anledning till att börja studera. En annan av de intervjuade är utbildad 

förskollärare men fick ingen fast anställning inom förskolan och såg därför möjlighet till fast 

arbete inom vården istället. Två andra respondenter säger: 

”Jag valde att börja studera för att undvika arbetslöshet och för att vidareutveckla mig själv. Jag har 

studerat tidigare som vuxen och gjorde det för att lära något nytt som jag var intresserad av och för att 

utveckla mig själv.” 

 

”Har alltid tänkt att jag skulle läsa vidare på högskola men arbete och barn har kommit emellan. Sen har 

jag inte varit säker på vad jag ville läsa. Var först inne på att bli lärare, sen studievägledare men det blev 

beteendevetare. Jag kände till slut att det var dags att göra något annat innan jag blev för gammal.” 

En annan av de intervjuade, som arbetat inom bank- och finansområdet, valde studier för att 

komplettera och fördjupa sina kunskaper. Därför valdes en yrkeshögskoleutbildning för att 

kunna bli redovisningsekonom. 

Hinder som upplevts 

Tiden upplevs som ett hinder för studierna av flera av de intervjuade personerna – främst av 

de respondenter som har familj och små barn. Även om det ges tid att göra uppgifter i skolan 

måste vissa uppgifter göras hemma.  
 

”Ekonomin och tiden är ett hinder. Det är tungt emellanåt att jobba halvtid och plugga på heltid men jag 

gör det för att slippa ta så mycket studielån. Ibland när det händer saker i familjen eller med barnen som 

måste prioriteras före studierna är det svårt att få tiden att räcka till.”  

Det upplevs alltså som svårt att hinna med familjen och att arbeta, vilket skulle behövas för 

ekonomins skull. Men en respondent säger att ”man anpassar sig – har man varit 

egenföretagare är man van att anpassa sig till dålig ekonomi och att jobba mycket”. 

Att inte bli antagen till den utbildning man sökt upplevs också som ett hinder och leder till att 

man söker en annan utbildning istället. En person berättar att den tidigare sökta 

högskolekursen inte blev av till följd av för få sökande, vilket upplevdes som ett hinder. Vid 

den nuvarande utbildningen har respondenten däremot inte upplevt några hinder men säger att 
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utbildningens metodik kan vara ett hinder för somliga. När det är många grupparbeten kan det 

vara avgörande vilken personlighet man har och hur väl personer passar ihop.  

Förutsättningar för att lyckas med studierna 

Flera respondenter ser tiden som en viktig förutsättning för att lyckas med studierna:  

 
”Att ha tiden att plugga.”  

 

”Allt hänger på hur mycket tid jag har.”  

 

”Att jag får tid att plugga när jag är hemma.”  

 

En annan respondent svarar: ”att vara intresserad av det jag studerar och att livet 

runtomkring är relativt stabilt och lugnt”. Här hänger även det sistnämnda ihop med hur 

mycket tid som finns att studera. Om livet är ”stabilt och lugnt” finns mer tid till studier än 

om det är kaos runtomkring i exempelvis familjen. Att kunna studera det som intresserar är en 

god förutsättning för att lyckas med studierna och nå goda resultat. Även disciplin att 

verkligen sätta sig ned och göra uppgifterna anges av respondenterna som en förutsättning för 

att lyckas. 

En av de intervjuade anser att det krävs mycket eget arbete – ”nästan alltid individuellt 

arbete eller grupparbete” – och att de får ”nästan ingen vägledning av lärarna”. Det krävs 

att man kan planera sina studier själv – ”det känns som en distansgrupp”. Detta återkommer 

hos en annan av intervjupersonerna som till följd av många schemakrockar har fått läsa 

mycket hemma. Intervjupersonen upplever sig själv som en förutsättning att lyckas men 

samtidigt säger en annan: ”att få den hjälp som behövs av lärarna är en förutsättning för att 

det ska gå bra”.  

Fördelar och nackdelar med att studera 

När det gäller vilka fördelar som finns med att studera säger några av intervjupersonerna:  

 
”Att ha möjlighet att läsa det jag är intresserad av.” 

 

”Att få ny kunskap och upptäcka nya saker – att få insikt.” 

 

”Att jag får utvecklas och lära mig nya saker samtidigt som det är roligt att plugga.” 

 

Det upplevs alltså som roligt att studera samtidigt som det är positivt att lära känna nya 

människor och få nya kunskaper. Den egna utvecklingen är därmed viktig. ”Sen blir det 

förhoppningsvis lättare att hitta ett nytt jobb också”. Att ha stora barn anges vara en fördel, 

eftersom det ger mer tid till att kunna studera. En annan respondent tycker det är skönt att 

kunna disponera sin egen tid, framför allt med familjen. ”Barnen behöver inte gå så länge på 

dagis.” 

Nackdelarna är att studierna tar mycket tid och att det därför inte hinns med att göra en del 

saker hemma. En av de intervjuade har lång resväg till skolan och tycker därför att restiden är 

väl lång för två timmars studier – ”bättre ersättning för resor och böcker vore bra”. Några 

negativa uttryck från respondenterna är: 
 

”Man tänker på studierna hela tiden.” 

 
”Att aldrig kunna slappna av – man känner sig aldrig färdig.” 

 

”Man känner sig aldrig riktigt ledig. Man lever med studierna hela tiden.” 
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”Man känner sig stressad. En känsla av att alltid ha läst för lite. Dåligt samvete för familjen.” 

 

Att ”inte ha råd med vad som helst” och att man därför måste prioritera saker i livet anges 

som en nackdel. Några arbetar extra för att förbättra ekonomin. Även att vara beroende av 

CSN (Centrala studiestödsnämnden) upplevs som negativt, vilket hänger ihop med ekonomin. 

Vad innebär motivation? 

Motivation handlar om både yttre och inre faktorer enligt de intervjuade personerna. Att vara 

intresserad av det man studerar och vara målfokuserad förstärker motivationen. ”Det 

viktigaste är att det är det här jag vill göra”, säger en respondent, vilket visar att 

motivationen kommer inifrån och inte är påtvingad. Respondenten vill syssla med psykiatri 

och arbeta med människor men inte som socionom utan hellre som kurator där man ”har 

människan framför sig”. För några andra intervjupersoner innebär motivation:  

 
”Att jag vet vad jag vill och varför. Att jag vet mina kortsiktiga och långsiktiga mål, och att jag vet hur jag 

ska nå dem.” 

 

”Att nå mitt mål. Att jag klarar av saker och kan lägga dem bakom mig – då känns det bra.” 

 

”En drivkraft - en önskan att uppnå ett visst mål eller en viss kunskap.” 

 

När det gäller yttre faktorer som motiverar har läraren betydelse. ”Att någon motiverar en att 

läsa, att det händer något”. En intervjuperson säger att man blir mer motiverad när man får 

ett bättre betyg och att motivation innebär att se resultatet – ”att få den lilla skylten som visar 

att man är undersköterska”. 

Vad motiverade till vuxenstudier? 

På frågan om vad som motiverade till vuxenstudier svarade en respondent att det berodde på 

omständigheterna. Personen var arbetslös och ville inte hamna i fas 3. ”Jag ville hitta ett 

riktigt jobb – man måste ha ett jobb”. En annan respondent vikarierade som personlig 

assistent men hade ingen formell utbildning. Arbetsgivaren krävde utbildning för en fast 

anställning och fördelarna med utbildning övervägde därmed. ”Som utbildad undersköterska 

får man mer stöd och hjälp och delta i utbildningar. Dessutom ger det mer betalt.” Personen 

menar att det är skillnad att studera som vuxen. ”Man kan sortera ut kunskap på ett annat 

sätt. Som ungdom är det mycket annat som stör, till exempel osäkerhet och man har större 

press efter eget jobb efter gymnasiet. Som vuxen tar man mer eget ansvar.”  

Även en annan av de intervjuade motiverades av möjligheten till fast arbete och jämnare 

ekonomi. Denna respondent hade drivit eget företag under många år men tröttnat på det och 

tyckte ekonomin var ansträngande. ”Man tjänar inte tillräckligt och det är hela tiden en press 

att jobba för ekonomin. Det ska bli skönt med ett jobb att gå till efter utbildningen.” Men 

intresset av att arbeta med människor motiverade också till att börja studera. Intervjupersonen 

berättar att denne länge funderat på studier men ”när barnen var små fanns inte tiden och när 

min man blev arbetslös fortsatte jag att arbeta istället, så familjen var kanske ett hinder då”. 

Respondenten uttrycker att ”man tidigare inte förstod hur roligt det är att läsa” och 

avskräcktes av ”andra som sa att det var så jobbigt att plugga”. För denna person är det inte 

titeln som undersköterska som eftersträvas, utan kunskaperna och helheten i utbildningen. 

Efter praktik inom psykiatrin vill respondenten ”jobba med förändring”. Intervjupersonens 

stora intresse är hälsa och denne sökte därför först till en hälsopedagogutbildning men valde 

utbildning till undersköterska istället, eftersom det inte kändes bra att arbeta med sitt stora 

intresse.   
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För en annan av de intervjuade var det tidigare arbetserfarenheter som styrde valet att börja 

studera – ”sommarjobbet på ett servicehus var roligt”. Respondenten säger att det finns större 

chans till arbete på förskolor och servicehus nu genom kommunens bemanningsenhet efter att 

denne utbildat sig till både förskollärare och undersköterska. När denne tidigare utbildade sig 

till förskollärare var det en önskan om att arbeta med barn som motiverade till att börja 

studera. 

Två av respondenterna såg chansen till egen utveckling som motivation för att börja 

studera: 

  
”Jag ville satsa på mig själv och få chans till ett nytt jobb.” 

 

”Ville gå vidare i livet och lära mig något nytt. Jag blev arbetslös och kände att jag ville ha en ordentlig 

utbildning.”  

 

Men även risken för att bli arbetslös och beroende av bidrag ses som motiv för att börja 

studera som vuxen: 

 
”Tanken på att gå till arbetsförmedlingen var främmande – har klarat mig själv tidigare. Har aldrig varit 

arbetslös eller sökt arbete via arbetsförmedlingen.” 

 

En annan respondent var rädd att inte räcka till i konkurrensen på arbetsmarknaden, trots lång 

arbetslivserfarenhet, vilket bidrog till valet att börja studera.  

Hur de motiverar sig 

På frågan hur man motiverar sig att studera kommer en respondent inte på någon direkt 

anledning. ”Jag bara gör uppgifterna för att de måste göras”. En annan säger att det är enkelt 

att motivera sig. ”Om jag lämnar in alla uppgifter i tid har jag ingen stress och ligger inte 

efter. Jag har då mer tid att sätta mig in i kommande uppgifter”. Att inte ligga efter för 

mycket är alltså ett sätt att motivera sig, vilket även nedanstående ger uttryck för: 

 
”Jag jobbar deltid men är hemma och studerar på förmiddagarna. Om jag inte sätter mig och läser då 

räcker inte tiden till. Det är min enda chans att hinna med så det är mer ett måste. Sen försöker jag sätta 

upp små belöningar åt mig själv så jag får göra nå´t roligt efteråt.” 

 

Att tänka ”framåt på vad jag vill uppnå med studierna” fungerar som motivation för en annan 

respondent. Bra resultat på proven motiverar också och en intervjuperson lägger ner mer 

engagemang än vad som minst krävs. ”Ju mer jag lär mig desto bättre betyg”. Denne säger 

sig vara ambitiös och att kunskapen är viktig – ”arbetet som skickas in skall jag vara nöjd 

med.” En annan ser inget annat val än att sätta igång och att ha disciplin i studierna: 

 
”Disciplinen. Det är verkligen det här jag vill göra och för att lyckas måste jag ha disciplin. Dåligt väder 

är bra för motivationen att läsa!”  

Motivation till vidareutbildning eller ytterligare studier  

Fem av de intervjuade personerna säger att de kan tänka sig att studera igen efter den 

pågående utbildningen, varav en uttrycker: 

 
”Ja, absolut. Att få ny kunskap är en drivkraft i sig. Att inse att jag faktiskt kan eller vet något om 

någonting.” 

 

Andra skäl till att vidareutbilda sig är att det är ”otroligt roligt att studera” och att dagens 

arbetsmarknad kräver det – ”det är mer ett tvång” – och att det råder ”en större osäkerhet nu 
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om man måste byta inriktning hela tiden”. En intervjuperson säger sig vara mera motiverad 

att studera nu som vuxen än när denne var yngre: ”Som ung tänkte jag mig nog ha samma 

yrke hela livet – men nu kan jag tänka mig att byta arbete flera gånger eller vidareutbilda 

mig.” En annan säger: ”Jag såg inte nyttan med tidigare studier. Nu utbildar jag mig för att 

lära mig och skaffa kunskap för min egen skull”. 

Att studera vidare eller inte beror även på vilka omständigheter som finns i livet och hur 

framtiden kommer att se ut: 

 
”Jag skulle gärna läsa vidare till psykolog om jag var ekonomiskt oberoende och slapp tänka på 

ekonomin. Men fem år till på högskola med studielån och deltidsarbete orkar jag inte med. Annars skulle 

jag hellre studera än att arbeta.”  

 

En respondent kan tänka sig att studera igen men i så fall internutbildningar på arbetsgivarens 

bekostnad. Men det finns även en som inte känner sig motiverad att studera igen: ”Nej, nu 

räcker det – jag har pluggat färdigt. Jag orkar inte byta bana igen och jag vill inte läsa 

vidare till sjuksköterska eller läkare.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Till en början togs kontakt via mail med tio vuxenstuderande som ansågs kunna ge svar på 

frågorna i studien. Sex av dessa personer tackade ja till att delta i en intervju. Intervjuer med 

dessa sex personer bokades in så att de kunde genomföras på en och samma dag. Detta ansågs 

vara det bästa tillvägagångssättet  för att båda studenterna som utförde studien skulle kunna 

närvara vid alla intervjuer. Studenterna bor på skilda orter. Datum, tid och plats för 

intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna. Av de inbokade intervjuerna kunde 

endast tre genomföras då tre respondenter uteblev. En av de uteblivna hade tagit fel på dag 

och lovade höra av sig för ny intervju, vilket inte skedde. För att får mer insamlat material 

söktes ytterligare tre personer upp, vilka alla deltog i intervjuer med endast en av de båda 

intervjuarna närvarande. Målsättningen var att båda intervjuarna skulle vara med vid samtliga 

intervjuer för att få olika perspektiv och att en intervjuare skulle ha möjlighet att fokusera på 

respondenterna medan den andre intervjuaren förde anteckningar. För att undvika att få 

information från för få respondenter hade urvalet kunna vara större redan från början. Detta 

hade även sparat tid då ytterligare respondenter måste sökas upp. De respondenter som 

tackade nej till en intervju var alla yngre än 38 år, vilket gör att de intervjuade personerna 

därför representerar en åldersgrupp på 38-47 år. Det skulle ha varit intressant att se om vi fått 

andra svar från yngre respektive äldre personer. De som valde att delta i studien visade 

emellertid ett stort intresse, vilket ledde till ett gott underlag för personer i deras åldersgrupp.  

Resultatdiskussion 

Få av respondenterna i denna studie uttrycker att det skulle kännas som ett tvång att studera, 

som bland annat Assarsson och Sipos Zackrisson (2005) uttrycker. Detta kan bero på att de 

intervjuade personerna är medelålders med tidigare erfarenheter av både arbetsliv och 

utbildning. De har en förståelse för varför de måste studera och vilka möjligheter som 

studierna kan ge. Enligt Dæhlen och Ures (2009) studie påverkas motivationen till forsatta 

studier bland annat av ålder. Yngre studeranden, som nyss slutat ungdomsgymnasiet och är 

skoltrötta, eller som har dåliga erfarenheter av tidigare studier, hade möjligtvis gett 

annorlunda intervjusvar. Som en av respondenterna uttrycker är motivationen att studera 

annorlunda som vuxen än som tonåring.  

 
”Man kan sortera ut kunskap på ett annat sätt. Som ungdom är det mycket annat som stör, till exempel 

osäkerhet och man har större press efter eget jobb efter gymnasiet. Som vuxen tar man mer eget ansvar.”  

 

Som vuxen vet man vad man vill och har ett mål med sina studier. Vuxna vill lära i nuet och 

därför söker de studier som passar dem just nu (O´Toole & Essex, 2012). Trots tidsbrist, 

stress, dålig ekonomi och känslan av att de försummar familjen, verkar intervjupersonerna 

ändå uppleva studierna som meningsfulla. Enligt Mellard et al. (2013) är det just strävan efter 

mål och självregleringsprocesser som påverkar individens motivation. Gegenfurter och 

Vauras (2012) menar att engagemanget drivs av viljan till ny kunskap samt att målet för 

lärandet bara är en del av ett högre mål.  

Knowles et al. (2005) anser att vuxna påverkas mer av inre faktorer än av yttre. De 

intervjuade personerna i vår studie motiverades emellertid främst av yttre faktorer. 

Möjligheten till ett fast arbete efter utbildningen och därmed jämn ekonomi är starka motiv 

för att börja studera. Men motivationen kommer även inifrån. Wlodkowski (1997) skriver att 

inre motivation är en del av den mänskliga naturen och att när det som skall läras ger mening 

och är viktigt för den lärande ökar motivationen.De intervjuade personernas önskan om att få 

arbeta med människor och deras upplevelse av omvårdnadsyrket som roligt är exempel på 
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inre motivationsfaktorer. Här ses en kombination av yttre faktorer – att få ett fast arbete och 

jämn ekonomi – och inre faktorer – att utbildning är roligt och att det leder till nya kunskaper. 

Till en början motiverades personerna mest av den yttre motivationsfaktorn att få ett arbete. 

Men personerna upplever även inre motivationsfaktorer när det inte alls är så arbetsamt att 

studera som de inledningsvis trodde. Chan (2012) skriver att vuxenstuderande drivs av inre 

motivation, att de är oberoende, självstyrda och problemorienterade men att de för sina 

upplevelser behöver vara aktivt involverade i lärprocessen.   

 Även det sociala umgänget och de nya kunskaperna som respondenterna får upplevs som 

positivt. Enligt Ahl (2004) debatterar motivationsforskare om hur avvägningen mellan yttre 

och inre faktorer bör ske. Vår studie visar att yttre faktorer behövs för att ställa krav och få 

vuxna att påbörja en utbildning. Under utbildningens gång fortsätter de yttre faktorerna. 

Lärarna ställer krav att de studerande ska lämna in uppgifter i tid och intervjupersonerna har 

egna krav på sig att få bra betyg på sina inlämnade uppgifter. Men den inre känslan av att vara 

nöjd med sig själv och känna att man fått nya kunskaper är nog så motiverande. Detta visar att 

både inre och yttre motivationsfaktorer behövs men att de i likhet med vad Ahl (2004) skriver 

är beroende av situationen, återkopplingen och belöningen i sig. 

När det gäller valet av utbildningsinriktning är tidigare arbetserfarenheter ofta styrande. 

Personerna väljer omvårdnadsutbildning efter att de provat på att arbeta inom vården. Detta 

visar, som Ahl (2004) skriver, att historien spelar roll vid valet av studier, eftersom det man 

tänkte igår påverkar motivationen genom kognitiva tankekartor. Enligt Gorges och Kandler 

(2011) bör vuxnas förväntningar och värderingar ses som ett resultat av tidigare erfarenheter 

av lärande. Vuxnas självbild beträffande sin egen förmåga utvecklas över tid och blir genom 

skoltiden mer stabil, mer specifik och mer relaterad till egna intressen och akademiska 

prestationer samt samlad erfarenhet. Som en av de intervjuade personerna uttrycker så har 

man som vuxen en större förståelse för varför man studerar och är mera målinriktad än i 

ungdomsgymnasiet. Motivationen blir mer stabil ju äldre man blir och tidigare utbildning 

leder till framtida deltagande i utbildning (Gorges & Kandler, 2011). Gegenfurtner och 

Vauras (2012) anser att målet för lärandet endast är ett delmål för att uppnå ett högre mål. 

Detta kan härledas till att de vuxna väljer att studera som ett delmål för att uppnå sitt högre 

mål, nämligen att få ett fast arbete och jämn ekonomi. 

Den maktdimension som Ahl (2004) diskuterar återspeglas i intervjuerna med de 

studerande. Personerna är i beroendeställning till den rådande arbetsmarknaden. Flera av de 

intervjuade väljer att studera som en följd av arbetslöshet och sin rådande ekonomiska 

situation. Även att några av dem väljer omvårdnadsutbildning avslöjar arbetsmarknadens 

makt. Det är inom omvårdnadssektorn som arbetstillfällena och möjligheterna till fast 

anställning finns. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör kan ha påverkat till att några av de 

intervjuade valde just omvårdnadsutbildning. Hade efterfrågan på personal varit större inom 

andra yrkesområden hade de kanske valt någon annan utbildning. Ur denna synvinkel är det 

den rådande samhällssituationen och arbetsmarknaden som styr valet att utbilda sig samt även 

vilken utbildning som väljs.  

Enligt Teriö-Poutiainen (2006) värderas gruppen ”högt av respondenterna oberoende av 

ålder, kön eller utbildning. Gruppen och gruppandan betyder mycket för deras inlärning 

oavsett om gruppen är homogen eller heterogen” (s. 44). Detta skiljer sig från svaret från en 

av respondenterna i vår studie som anger att grupparbeten kan vara ett hinder för somliga när 

det gäller inlärning, eftersom personligheten kan vara avgörande för hur väl personer passar 

ihop.  

Intervjusvaren i den här studien visar att flera av de vuxenstuderande har dåligt samvete för 

att de försummar familjen och barnen samt att de känner sig stressade över att inte hinna göra 

andra saker i exempelvis hemmet på grund av sina studier. När deltagandet i vuxenstudier är 

frivilligt och får konkurrens av andra saker i den vuxnes liv som sällskapsliv, familj och 
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arbete (Ahl, 2004) är det förståeligt om en del vuxenstuderande väljer att avbryta studierna 

eller att inte ens påbörja studier. Vuxna har andra krav och begränsningar än barn och 

befinner sig därmed i en annan livssituation men de har även andra möjligheter att välja vad 

de vill studera och när.   

Framtida studier 

Det skulle vara intressant att jämföra personlighetsdrag och motivation. Enligt Rosander 

(2012) påverkar de olika personlighetsdragen inom The Big Five hur väl man lyckas i sina 

studier. Kanske påverkar en människas personlighetsdrag även varför man väljer att studera? 

Enligt denna teori skulle en utåtriktad person välja studier av sociala skäl – för att träffa nya 

människor. En nyfiken/kreativ person skulle däremot välja studier för att få ny kunskap och 

hitta nya vägar och möjligheter i livet.   

Även ytterligare studier inom området för den inre motivationen med fokus på kulturella 

olikheter skulle vara intressant. Teorin om inre motivation menar att det som påverkar vår 

motivation är våra känslor och att våra känslor är socialiserade genom kulturen. Enligt detta 

perspektiv kan uppmuntran till att vara nyfiken och aktiv i tankar och beteenden öka 

motivationen till lärande. Vad som leder till uppmuntran skiljer sig däremot åt mellan kulturer 

och påverkas av språk, tro, värderingar och beteenden, allt som påverkar en människas liv. 
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Bilaga 1 

 

Missiv  
 

 

 

 

Hej, 

 

Du erbjuds att delta i en kort intervju med syfte att undersöka hur några vuxenstuderande 

inom kommunal vuxenutbildning upplever sina studier. Studien kommer att läggas fram som 

en akademisk uppsats vid Mittuniversitetet och sker under vetenskaplig handledning.  Ditt 

deltagande är mycket angeläget då det bidrar till större kunskap om hur vuxna upplever sina 

studier samt vad som motiverar vuxna att studera.  

 

Intervjun beräknas ta max 30 minuter. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som 

helst avbryta ditt deltagande. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

inga obehöriga kan ta del av dem.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Katarina Forsström   Ann Hultqvist Forsman 

Tel 070-2234400  Tel 070-7683026  

studerande vid Mittuniversitetet  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 
Inledning av intervjun 

 

Ålder 

Nuvarande studier 

Tidigare utbildning 

Arbetslivserfarenhet 

 

 

Frågor 

1. Varför valde du att studera? 

2. Har du upplevt några hinder med studierna? 

3. Vilka förutsättningar är viktiga för att du ska lyckas med dina studier? 

4. Vilka fördelar/nackdelar upplever du med att studera? 

5. Vad innebär motivation för dig? 

6. Vad fick dig motiverad att börja studera som ”vuxen”? 

7. Hur motiverar du dig att studera? 

8. Kan du tänka dig att läsa vidare/vidareutbilda dig fler gånger i livet? 

 


