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Sammanfattning
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vuxnas upplevelse av att studera, i 
perspektivet socialisation och identiteters rekonstruktion genom studier. Studiens 
preciserade syfte var hur individen rekonstrueras genom studier med frågeställningar 
utifrån centrala teman i den teoretiska ramen: Hur uppstår mötet med det 
rekonstruerande självet? Hur upplever och vad blir konsekvensen av individens möte 
med den generaliserade andre? Hur upplever individen mötet med de signifikanta 
symbolerna och vad innebär detta möte? Undersökningen har genomförts i form av en 
kvalitativ, öppen riktad intervjuundersökning. Respondenterna bestod av nio kvinnor 
studerande på Omvårdnadsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet, inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Data som framkom vid intervjuerna transkriberades ord 
för ord och analyserades därefter utifrån en teoriram som grundade sig på Moira von 
Wright och George Herbert Meads symbolinteraktionistiska perspektiv. I resultatet 
framkom tre centrala teman, som betydelsefulla för den vuxnas upplevelse av att 
studera. Dessa var möten – relationer, hinder och lärande. Det som framkom ur det 
empiriska resultatet som väsentligt, när det gällde upplevelsen av att studera som vuxen, 
var mötet med andra studerande och lärare. De hinder som beskrevs var tidsbrist och 
problem med att uttrycka sig, såväl muntligt som skriftligt, detta gällde även de 
studerande med svenska som första språk. Motiven till att studera som vuxen var en 
förhoppning om ökade möjligheter att få en fast anställning, en säker inkomst och en 
upplevelse av ökad gemenskap i samhället. Det som också upplevdes som betydelsefullt 
var att få de kunskaper som efterfrågades av arbetsgivare, samt att erhålla kunskaper 
som innebar ökade möjligheter att göra ett bra arbete. I studien framkom även en 
förhoppning om att genom studier få en ökad insikt och förståelse för hur det svenska 
samhället fungerade. Flera av respondenterna uttryckte att deras studier fått dem att  se 
med nya ögon på tillvaron och sitt liv. Mitt resultat visade att det rekonstruerande självet 
uppstod genom lärande i interaktion med individens miljö. Ett samspel som var 
beroende av tillgängligheten till de signifikanta symbolerna och den generaliserade 
andre. Möjligheten att del av de signifikanta symbolerna, förmågan att kommunicera, 
framkom i sin tur som avgörande för mötet med den generaliserade andre och var också 
den faktor som gav möjlighet till känslan av samhörighet, utveckling och trygghet.

Nyckelord

Vuxenstudier, symbolinteraktionistiskt perspektiv, identiteter, vuxet lärande, andragogik, 
socialisation, immanent pedagogik



Abstract
The overall purpose of this study was to investigate the experience of studying as an 
adult with the focus on socialisation and the transforming of identities. The specific 
questions of the study evolved around the reconstruction of the individual through 
study, viewed from central themes in the theoretical frame: How does the encounter 
with the reconstructed self appear? How does the individual react, and what are the 
consequences of the individuals encounter with the generalised other? How does the 
individual react to the encounter with the significant symbols and what does this 
encounter mean? The method was qualitative interviews, with an open structured form. 
Nine women studying at the programme on Health and Social care at upper secondary 
school for adults were interviewed. The interviews were recorded and then written 
down, word by word. The theoretical framework of this study was based upon the 
symbolinteractionistic perspective of Moira von Wright and George Herbert Mead. 
Three themes which where significant to the adults experience of studying emancipated 
from the empirical data, these were: Encounters with teachers and other students, 
obstacles and learning. The obstacles described were lack of time and difficulties with 
the language, both in verbal and written form. This problem was shown both for the 
students with Swedish as second language and the students with Swedish as native 
language. The results indicated that the main reason for studying as an adult was to get a 
job and a secure income, as well as a greater feeling of participation and being a 
member of the society. The interviews also showed a longing to get professional skills 
and knowledge which were asked for by employers, along with a longing to obtain the 
knowledge required for doing a good job. The results additionally revealed anticipation 
of the opportunity to get a better knowledge and insight in the Swedish society. Several 
of the students also expressed a feeling of looking at life and their situation at another 
point of view. The reconstructed self appears through learning in a social interaction, a 
social interaction which was dependent on the possibility of taking part of the 
significant symbols and the generalized other. The results indicated that knowledge of 
the Swedish language gave an opportunity to an encounter with the generalized other, 
which gave a further opportunity of sharing values, along with participation and security 
in the society. 

Keywords 

Adult education, symbolic interactionism, identities, adult learning, andragogy, socialization, 
immanent pedagogic
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Inledning 
I mitt arbete med vuxenstuderande möter jag personer som uttrycker sin glädje och 
tillfredställelse med att studera, men också studerande som är svåra att motivera till  
studier, personer som misslyckas med sina teoretiska uppgifter och kanske väljer att 
avsluta sin utbildning. De återkommande frågorna som dessa möten med de studerande 
väcker är; hur ska jag som lärare kunna skapa möjlighet till framgång i deras studier? 
Hur ska jag som lärare kunna skapa lust till lärande? Dessa frågor kan jag se 
överensstämmer med frågeställningen; hur människa blir människa1, vilken är en av de 
stora pedagogiska frågorna.   

Även mina egna erfarenheter som vuxenstuderande ligger som underlag för mitt intresse 
när det gäller den påverkan som mötet med studier har på den vuxna individen. Jag har 
en skiftande och lång rad av studieår bakom mig. Mina upplevelser har också växlat 
under åren och när jag blickar bakåt kan jag se mina år av studier som en berg- och 
dalbana, med upp och nedgångar innehållande en mängd möten med människor, lärare 
och medstuderande. Dessa möten har växlat såväl vad gäller karaktär och kvalitet. 

Moira von Wright hävdar att det inom lärarutbildningen i allt för hög utsträckning talas 
om kunskapsöverföring och i allt för liten utsträckning om vikten av skapa ett 
pedagogiskt möte mellan läraren och den studerande, som ett unikt handlande subjekt.2 

Även Anders Holmgren menar att det har bedrivits mycket didaktisk forskning kring 
hur kunskap ska förmedlas till de studerande, men betydligt mindre antal studier har 
undersökt relationen mellan studerande och lärare och hur detta påverkar lärandet.3 I 
mitt uppdrag som lärare inom vuxenutbildningen ingår att möta individen och utgå från 
den enskilda individens förutsättningar, samt att individanpassa utbildningen utifrån 
varje enskild studerandes villkor och önskningar. Detta är ett uppdrag som inte är enkelt 
att uppnå, men som jag ändå anser ska ligga som strävansmål för varje enskild lärare. 
För att öka möjligheten för vuxenstuderande att uppleva tillfredställelse och glädje med 
sina studier, ser jag det som nödvändigt att lägga ner större ansträngning på att 
undersöka hur individen upplever att studera som vuxen. Mitt syfte med detta arbete är 
att få en vidare förståelse för hur studier påverkar den vuxna individen som person och 
vilka konsekvenserna är av studier. Även om jag har en mängd frågeställningar runt 

1 Uljens, Michael. Om hur människan blir människa bland människa Om pedagogik och intersubjektivitet. Utbildning & Demokrati, Vol 

10, Nr 3 Sid. 85- 102

2 Von Wright, Moira  (2000). Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H  Meads teori om människans  

intersubjektivitet.Göteborg :Daidalos,  Sid. 26

3 Holmgren, Anders (2006). Klassrummets relationsetik: Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen. Umeå University, Faculty of 

Teacher Education, Teacher Education in Swedish and Social Science Sid 16
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detta område har jag inte för avsikt att finna lösningar eller svar på de problem som kan 
uppstå i och runt studier. Med ett pragmatiskt synsätt i vilken grundinställningen är att 
individen befinner sig i en ständig interaktiv process, utifrån mötet med omgivningen, 
tror jag inte på några permanenta förklaringar eller definitiva svar på pedagogikens 
centrala problem.4 Frågor och svar förändras utifrån vad eller vilka vi möter.

Bakgrund
Ämnesområdet vuxenpedagogik spänner över ett brett fält och jag har i denna text valt 
att fokusera på vad som händer med individen i mötet med studier i vuxen ålder. I 
bakgrunden har jag strukturerat min text genom att inledningsvis redogöra för den 
historiska utvecklingen av vuxenstudier under det senaste århundradet. Därefter 
relaterar jag till Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 för att sedan belysa 
sambandet mellan utbildning och demokrati. Jag avslutar med att beskriva det jag funnit 
av aktuell och relevant forskning inom ämnesområdet.

Historia - framväxt
Vuxenutbildning har funnits i vårt land under de senaste hundra åren i skiftande former, 
med olika inriktningar och med varierande syften.5 Exempel på detta kan vara politiska 
partier, som i avsikt att förmedla sina ideologier, anordnat studiecirklar. Frivillighets 
-organisationer vilka erbjöd kurser för att möjliggöra studier i syfte att stärka 
folkbildningen. Även distansutbildningar växte fram i början av förra seklet i form av 
korrespondenskurser, där kanske Hermods hör till de mer välkända.6

Under den senare delen av 1950-talet skedde en kraftig förändring av 
samhällsstrukturen, bland annat på grund av den allt mer ökade industrialiseringen i 
samhället.7 Detta kom att leda till en ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft, vilket i sin 
tur ledde till en utbyggd möjlighet för vuxna att studera. Syfte var att öka deras 
attraktionskraft på arbetsmarknaden och därmed minska risken för arbetslöshet.8 I ett 
samhälle med en relativt långsam förändringstakt är det ofta tillräckligt med ett lärande 
som går från generation till generation, medan ett samhälle med en hög förändringstakt 
ställer krav på ett hastigare kunskapsinhämtande. Under 1930-talet tog ca.2500 personer 

4 Von Wright, Moira (2000). Sid: 196

5 Johansson, Kjell  & Salin Sven (2004). Vuxenutbildningens framväxt.Sid 113. I nationellt centrum för flexibelt lärande, rapport 5:2004 

(Red) sid: 113-157, Utsikter och insikter En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen. 

6 Ibid. Sid: 114

7 Bron. Agniezka och Talerud, Bo (2005) En  historisk tillbakablick på lärande sid:21.  I Bron Agniezka och Wilhelmson Lena (Red.) 

·Lärprocesser i högre utbildning (sid: 20-34). Stockholm :Liber AB

8 Ibid. Sid:21 
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studentexamen och hälften av dessa läste vidare på universitet och högskolor. Dessa 
siffror kan jämföras med de 360 000 som 2003 var inskrivna vid universitet och 
högskolor och de 20 000 studerande inskrivna i någon form av forskarutbildning.9

Den studieform som från början kallades aftonskola eller kvällsgymnasier var det som 
skulle lägga grunden till dagens kommunala vuxenutbildning10 (komvux).11 Komvux, 
var det som kom att växa fram till en stolthet för svenskt utbildningsväsen. Komvux, 
även kallad Juvelen i kronan var den organisation som erbjöd hundratusentals vuxna en 
möjlighet att studera på olika nivåer och i varierande former. 1960-talet var ett  
decennium som kom att innebära en mängd utbildningsreformer, med stor betydelse för 
utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen och där Olof Palme kan nämnas 
som ett viktigt namn i sammanhanget. Den kommunala vuxenutbildningen startade 
1968 och innebar en avgiftsfri, vuxenanpassad skola med koncentrationsläsning, kurs- 
och timplanebunden med betyg. Intentionen med reformerna inom skola och utbildning 
under denna tid var en fråga om rättvisa och en strävan efter en ökad utbildningsnivå i 
samhället. Det talades i sammanhanget om den så kallade begåvningsreserven och 
satsning på lågutbildade. Den särskilda läroplanen för komvux (Lvux 82) innebar mer 
specifika riktlinjer än det tidigare kommunala vuxengymnasiet hade haft. Lvux 82 
innehöll allmänna mål för vuxenutbildningen, särskilda mål, målgrupper och 
prioriteringar för komvux. Svenska som andra språk och en särskild orienteringskurs på 
komvux för korttidsutbildade infördes. Detta var kurser som riktade sig mot framförallt 
invandrare, men även mot andra grupper och infördes för att erbjuda möjlighet till 
studie- och yrkesvägledning och träning i studieteknik för studieovana grupper. Det är 
viktigt att uppmärksamma att komvux under denna tid utgjorde en särskild skolform, 
med en egen läroplan och med en kursutformning och en målstyrning som skulle 
komma att påverka den gemensamma läroplanen för gymnasieskolan och komvux som 
infördes 1984.12

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 
94

Med Läroplan för de frivilliga skolformerna, kom formen för vuxenutbildningen att 
markant förändra sig.13 Vuxenutbildningslagen upphävdes och vuxenutbildningen som 
särskilt politikerområde avskaffades. Motivet att skapa en gemensam läroplan för 
ungdomsgymnasium och komvux var att detta skulle möjliggöra samläsning och 
underlätta övergång mellan skolformerna. Även en ekonomisk vinst kunde ses med att 

9 Ibid. Sid: 31

10 Jag använder förkortningen komvux fortsättningsvis i texten.

11 Johansson Kjell & Salin, Sven (2004) Sid.113-122.

12 Ibid.

13 Ibid. Sid: 124
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omforma den gymnasiala vuxenutbildningen till att huvudsakligen bli en spegelbild av 
gymnasieskolan.14

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) är gemensam för gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, komvux, särvux och i tillämpliga delar även svenska för invandrare, 
Sfi. Det finns i läroplanen dock ett särskilt avsnitt med egna programmål och kursplaner 
för vuxenutbildningen.15 Undervisningen på komvux sker vanligtvis som fristående 
kurser men kursplanerna är desamma för komvux likväl som för ungdomsgymnasiet. 
Programmålen för de nationella programmen skulle gälla i tillämpliga delar. Läroplanen 
kom att bestå av följande delar:

• Skolans värdegrund och uppgifter
• Mål och riktlinjer som omfattar kunskaper, normer och värden, elevernas ansvar 

och inflytande, utbildningsval- arbete och samhällsliv, bedömning och betyg 
samt rektors ansvar.

• Programmål, kursplaner, timplaner.16

Vad som skiljer undervisning av vuxna och barn åt och i vilken utsträckning är en fråga 
som har debatterats.17 Det begrepp som har vuxit fram under senare år när det gäller 
vuxenutbildning är andragogik. Detta begrepp har inte någon känd upphovsman, men 
illustrerar den diskussion som förs angående skillnaden mellan undervisning av barn, 
pedagogik, respektive vuxna, andragogik. Att använda pedagogik i sammanhanget 
vuxnas lärande kan tyckas märkligt och andragogik, från grekiskans andros` (vuxen) 
man, kan därför ses som ett mer relevant begrepp i sammanhanget.18 Den person som 
brukar betraktas som frontfigur vad gäller andragogik i modern tid är Malcolm 
Knowles.19

Lpf 94 innebar en likställdhet mellan de två skolformerna medan 
Kunskapslyftskommittéen (SOU 1998:51) formulerar ett vuxenpedagogiskt 
förhållningssätt enligt följande:

• Undervisningen utgår från deltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och 
värderingar samt ger dem möjlighet att beakta dessa tillsammans med nya 
kunskaper.

• Undervisningen bygger på upplevda problem i verkligheten, skapar 
sammanhang och helheter och ger deltagarna en ökad förståelse för omvärlden.

• Deltagarna får inflytande över undervisningens innehåll och uppläggning, 
varigenom de också kan ta ansvar för sin inlärning och sitt kunskapssökande. 

14 Ibid. 

15 http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf  Sid:86

16  http://www.karlstad.se/bu/styrdokument/lpf94.pdf  2008-05-28 kl. 11 45, Sid:2

17 Wenestam, Claes-G öran (2005). Vuxna och vuxenpedagogik ·id.16.  I Wenestam Claes-Göran & Lendahls Rosendahl (Red.) Lärande  

i vuxenlivet (Sid13-48) Lund: Studentlitteratur

18 Ibid.

19 Ibid.
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• Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera åsikter och 
tillsammans lösa problem.

• Undervisningen medverkar till att förbättra deltagarnas självförtroende och 
bidrar till deras personliga och sociala utveckling.20

Lärarutbildningsreformen (SOU 1999:63) anser att det inte föreligger några nämnvärda 
skillnader vid lärande oavsett om detta avser barn eller vuxna. De vill ändå hävda att det 
förhållningssätt som Kunskapslyftskommittéen presenterar också till stora delar är 
relevanta att lyfta in i undervisningssystemet när det gäller barn och ungdomar. Det som 
betonas i SOU 1999:63 är vikten av att ta hänsyn till de erfarenheter som den vuxna 
studerande har skaffat sig i livet och den annorlunda studiesituationen som den 
vuxenstuderande befinner sig i jämfört med barn och ungdomar som går i skolan.21

Utbildning och demokrati
Förändringar i samhället kommer att leda till att normer och värderingar förändrar sig 
och med detta också synen på utbildning. Fostran och utbildning är en del av 
socialisationen och kommer även att påverka vår uppfattning och upplevelse av 
begreppet demokrati. Att förmedla ett demokratiskt synsätt är kärnan i den värdegrund 
som presenteras i skolans läroplan.22 Skola och utbildning ger möjlighet att utveckla 
förmågan till kritisk granskning, ställningstagande och reflektion, färdigheter som måste 
ses som nödvändiga för att kunna vara en aktiv deltagare i ett demokratisk samhället.23 

Dagens informationssamhälle med dess ökade möjligheter för medborgare att få 
information, upplysning och undervisning kan ge förutsättningar till en fördjupad 
demokrati för de grupper i samhället som har möjlighet att ta del av detta. Det finns 
dock en risk att den grupp som inte har möjlighet att ta del av information och 
utbildning kommer att hamna i ett utanförskap och att informationssamhället kan 
komma att öka risken till segregeringen i samhället.24 

John Dewey anser att grunden i det demokratiska samhället är att samhällsmedborgarna 
erbjuds utbildning. Han menar att det är genom utbildning som god kommunikation och 
social interaktion möjliggörs, vilket är det som skapar delaktighet i samhället på samma 
villkor för alla.25 Enligt Dewey ansåg redan Platon att det är utbildning som ger 
möjlighet till jämställdhet och det som möjliggör social gemenskap mellan individerna,  
faktorer som också skapar stabilitet i samhället. Monica Ringborg tolkar Platons 

20Wenestam Claes-G öran & Lendahls Rosendhal  Birgit  (2005). Lärande i  vuxenlivet. (Red.) Lund: Studentlitteratur Sid:7

21 Ibid. sid 8  

22 http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/51/99/e7f5b2f6.pdf 071114 kl 11:45 sid 9-21

23 Ibid.

24
 Ibid.

25 Dewey, J. (1966). Democracy and education. A division of Mcmillian Publishing Co, Inc.

Sid 96
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pedagogik som en pedagogik som strävar efter att påverka till förändring och forma 
individer till intellektuella självständiga personer.26 Denna pedagogik förutsätts utgå 
från en pedagogisk process som verkar på olika nivåer, där målet vid steg ett är att 
eleven ska lära sig fakta och inlärning av kunskapsstoff. Målet vid steg två är att uppnå 
ett systematiskt och logiskt tänkande som beskrivs leda till teoretisk kunskap. Denna 
utveckling av kunskap beskrivs som en utveckling från kunskap i sinnevärlden till en 
kunskap i idévärlden, att jämföra med en abstrakt kunskapsform, en kunskap som leder 
till förmåga till kritiskt tänkande, generalisering och perspektivseende.27 Detta uppfattar 
jag som de kunskapsformer som är nödvändiga för ett demokratiskt synsätt, och det som 
ska prägla skolans värdegrund. 

Enlig George Herbert Mead är broderskap, gemenskap, samt alla likas rätt, 
grundläggande tankar inom demokratin.28 Detta är tankar som även innebär att ett 
demokratiskt samhälle förutsätter att man erkänner den andra, för att själv få ingå i 
samhällsgemenskapen. Ett synsätt som också inbegriper tanken om ett universellt 
samhälle, vilket är ett samhälle med ett gemensamt språk som skapar möjlighet till  
kommunikation, igenkännanden och relationer mellan människor.29 Det är enligt Mead 
det gemensamma språket, de signifikanta symbolerna,30 som gör det möjligt att svara på 
och att föra vidare responser. Det är de universella och signifikanta symbolerna som 
skapar förståelse och insikt.31 Att lära sig ett nytt språk innebär att ta del av en ny värld, 
att bli en annan människa och att sätta sig in andras sätt att tänka. Det är genom språket 
som individen får möjlighet att ta del av de andras åsikter, normer och värderingar, 
vilket ger möjlighet till att sätta sig in i den andres situation. Elin Lundin hävdar att  
grundtanken enligt Mead är att den demokratiska samhällsformen är i ett direkt 
förhållande till medborgarnas förmåga att sätta sig in i den andres situation, ta den 
andres perspektiv och förståelsen av de signifikanta symbolerna.32

George H. Mead menar att ett samhälle aldrig är större vad gäller makt och styrka än 
antalet invånare med gemensamma intressen och den mängd individer som upplever en 
delaktighet i detta samhälle.33 Ett synsätt som också innebär att genomgripande 
förändringar i ett samhälle förutsätter att flertalet av dess medlemmar har gemensamma 
sociala intressen och strävar i samma riktning. Enligt Mead är reflektion, abstrakt 

26 Ringborg Monica. (2001) Platon och hans pedagogik En tolkning med utgångspunkt från två kontrasterande pedagogiska processer. 

LHS förlag, Lärarhögskolan i Stockholm  

27 Ibid: 251-252

28 Mead, H., George. (1995).  Medvetandet jaget och samhället från socialbehavioristisk ståndpunkt. Argos: Lund. sid 200

29
 Ibid. Sid:190

30
 Mead beskriver de signifikanta och universella symbolernas betydelse för initialt gesten och den efterföljande sociala responsen på det 

stimuli som gesten ger upphov till.. Mead, H. George (1995) sid 189-193.

31
 Ibid:191

32 Lundin Elin 2004). Motstånd och kreativitet George Herbert Meads bidrag till aktör – struktur debatten.  Brutus Östlings förlag 

Symposion AB: Stockholm. Sid: 167 

33 Mead, H. G. (1995) Sid: 190
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tänkande och förmågan att sätta sig in i en annan persons situation, att kunna ta den 
andres attityd nödvändiga egenskaper hos individerna i det högt utvecklade och 
organiserade samhället.34 Att kunna sätta sig in i en annan persons situation och känslor 
förutsätter enligt Mead att vi är medvetna om oss själva. Ett medvetande som enligt 
Mead uppstår genom dialogen mellan I och Me. Denna ständigt pågående dialog mellan 
de två delarna av individens själv. I som står för den del av självet som utgörs av den 
privata sfären av självet, och den andra halvan, Me som representerar den sociala delen, 
det som är giltigt i den sociala gruppen. I och Me ska ses som två sidor av individens 
själv och inte två delar. Det är den ständigt pågående dialog mellan I och Me som Mead 
anser är grunden för utvecklande av reflektion och abstrakt tänkande. Det är genom 
denna dialog som en utvecklad förmåga till reflektion hos individen och ett kritiskt 
tänkande kan uppstå, vilket är förmågor hos individerna som gör det möjligt att utveckla 
den sociala strukturen i ett samhälle. Den utveckling och rekonstruktion av samhället 
som uppstår utifrån de behov som växer fram under tid till annan.35 

Aktuell forskning om vuxenstudier
Det finns en mängd faktorer som kan vara orsaker till att börja studera som vuxen. 
Driften att överleva och risken för arbetslöshet kan fortfarande ses som det främsta 
motivet för vuxenstudier men drivkraften idag är också präglad av andra värden. 
Incitamentet till fortsatta studier kan vara, möjlighet till högre lön, vilket för med sig en 
större valmöjlighet av bostadsort, semesterort, val av partner etc. En högre status, ett 
mer attraktivt arbete med större frihet och självständighet tillhör de ickemateriella  
värdena som studier kan leda till.36 Forskningen har visat på betydelsen av att lära sig 
språket i det land man bor för att uppnå trygghet och gemenskap.37 Dessa värden är 
nödvändiga för att som ny i ett land kunna uppnå den sociala trygghet och den känsla av 
gemenskap som är nödvändig för att skapa sig en ”ny” tillvaro i ett nytt land. Berit 
Lundgren har i sin avhandling beskrivit några invandrarkvinnors liv i och deras strävan 
efter att lära sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk och visar i sitt resultat 
på den betydelse som studierna har för socialiseringen in i ett nytt samhälle. Även 
Agnieszka Bron har i sin forskning beskrivit upplevelsen av att socialiseras in i ett nytt 
samhälle och hon redogör för hur byte av kultur och att leva mellan två kulturer ofta kan 
innebära skifte av identiteter. 38 Med inflytande av Meads begrepp om intersubjektivitet 
och hans betoning av språkets betydelse, beskrivs hur människor konstruerar och 

34
  Ibid. Sid: 214

35
 Ibid. Sid: 216

36
 Wenestam, Claes-Göran  (2005). sid. 14-15. 

37 Lundgren, B. (2005). Skolan I livet - livet i skolan : Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk . - Umeå: Education 

Pedagogik, 2005 - (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, ISSN 1650-8858; 4)

Sid. 189

38 Bron, A. Construction and reconstruction of identity through Biographical Learing. The Role of Language and Culture. ESREA 

Biography and life history Network seminar on European perspective on life history research: theory and practice of biographical 

narratives, Geneva 7th to 10th of March 2002
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rekonstruerar identiteter i mötet med kulturella förändringar som har uppstått på grund 
av utbildning, lärande och/eller emigration.39

Forskning har visat att vuxenutbildare inte sällan ser att studierna för många elever i 
högre grad har en social funktion än ett pedagogiskt och kunskapsinriktat syfte.40 Att 
kunna tillgodose såväl ett kunskapsinriktat innehåll som en form av social omsorg 
ställer stora krav på den kommunala vuxenutbildaren och detta är också viktigt att ta 
hänsyn till vid fördelningen av resurser till denna utbildningsform. Det är inte möjligt 
att ge en generell bild av den vuxna som bedriver studier. Anita Håkansson hävdar i sin 
studie betydelsen av att inse att den allmänna bilden av vuxenstuderande som en individ 
som frivilligt valt att studera inte stämmer med verkligheten.  Det är som lärare inom 
vuxenutbildning inte ovanligt att möta vuxenstuderande som inte frivilligt valt att  
studera. De är tvingade att förkovra sig för att behålla sitt arbete, undkomma 
arbetslöshet eller få en försörjning i någon form. Den heterogena studerandegrupp som 
utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning möter i sitt arbete menar 
Håkansson ställer stora krav på kompetens och erfarenhet hos respektive 
vuxenutbildare.41

Komvux innebär för många en andra chans även om den så kallade klassreproduktionen 
till stora delar kvarstår.42 De studerande som kommer från medelklassen uttrycker med 
en självklarhet att de är på väg mot högskolor och universitet medan de andra som läser 
på komvux har som fokus att få en gymnasiekompetens. Detta är en del av det resultat 
som Jeanette Hägerström kan påvisa i sin avhandling.  I studien ingick att studera 
problemformuleringen utifrån perspektiven etnicitet, genus och klass och hur dessa 
interagerar.43  

Att studera innebär också att bli bedömd och vanligtvis även att få betyg.44 Syftet med 
att studera som vuxen kan skifta, men det är inte ovanligt att det är betyget som är målet 
och inte kunskapen, vilket Per Andersson visar i sin avhandling. Resultatet pekar även 
på att det heller inte är ovanligt att läraren ser betyget som ett bytesobjekt och ett  
maktmedel gentemot de studerande. Betyg kan också ses ur ett försörjningsperspektiv 
då det krävs ett visst antal poäng för att erhålla studiemedel, studiepoäng som ges 
utifrån godkända betyg. Andersson visar i sitt resultat att studier inte bara medför att få 
betyg och formell behörighet utan ger också en utdelning i form av personlig påverkan 

39 Ibid.

40 Håkansson, Anita. (2007).  Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen . Doktorsavhandling inom den Nationella Forskarskolan i  

Pedagogiskt arbete. Högskolan i Kristianstad nr 7.  Institutionen för beteendevetenskap 291 88 

Sid:69-171

41 Ibid

42 Hägerström, Jeanette. (2004) Vi och dom och alla dom andra på Komvux: etnicitet,genus och klass i samspel . Lund: Lunds universitet, Sociologiska 

institutionen.Sid 13

43 Ibid. 

44 Andersson, Per (2000) Att studera och bli bedömd Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie - och vuxenstuderandes sätt att  

erfara studier och bedömningar. Linköpings universitet: Filosofiska fakulteten. Sid. 258-265
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och möjlighet till fler sociala kontakter, faktorer som ingår i den inre horisonten. Dessa 
faktorer som inte direkt hör till det ämnesinriktade området för studierna och inte tillhör 
det egentliga kunskapsmålet ska därmed inte uppfattas som mindre väsentliga för 
individens studiesituation.45

Studier och utbildning kan ses utifrån skilda perspektiv, som en rättighet kontra en 
skyldighet. Vad är det som händer när människor ställs inför kravet att utbilda sig som 
vuxen? Denna frågeställning är fokus i avhandlingen av Liselott Assarsson och Katarina 
Sipos Zackrisson där den övergripande frågan är; hur identiteter iscensätts i  
vuxenstudier. 46 I resultatet framkommer enligt författarna att ett villkor för att 
genomföra sina studier är anpassning och flexibilitet. Det ”livslånga lärandet” som 
påstås innebära flexibilitet och som ska möjliggöra studier för alla, är en sanning med 
modifikation. Det som istället framkommer i denna studie är att inte sällan tvingas 
många studerande att avsluta sina studier, då de inte har möjlighet att anpassa sig efter 
de krav som utbildningen ställer på dem. Att studera som vuxen kan innebära att man 
ställs inför krav som inte sammanfaller med de normer och värderingar man har sedan 
tidigare. Det livslånga lärandet ställer krav på ett eget ansvar som känns främmande för 
individer som kanske inte frivilligt valt att studera. Författarna anser det vore intressant 
att studera vuxenstuderande inom ett yrkesinriktat program då de misstänker att dessa 
studerande eventuellt skulle vara mer målinriktade och i större utsträckning känna en 
delaktighet i sina studier då dessa leder till ett yrke.47

Att studera som vuxen innebär att dela sin tid mellan förvärvsarbete, familj och studier. 
Denna splittrade livssituation innebär inte sällan att individen stundtals är fysiskt, men 
inte psykiskt närvarande i sina aktiviteter.48 Även om de personer som Else-Maj Falk 
beskriver i sin forskning är distansstuderande och till stora delar kan bedriva sina studier 
i hemmet, upplever de studerande att koncentrationen till stora delar vilar på deras 
studier och inte på familjen eller uppgifterna på arbetsplatsen. Att leva med en känsla av 
otillräcklighet och stress under en längre tid kan innebära en situation som är på gränsen 
till vad en person klarar av. Det som gör att de vuxenstuderande ändå förmår att slutföra 
sin utbildning menar Falk är tillfredställelsen av att klara av sina studier, att lyckas med 
uppgifterna.49 Det kanske är svårigheterna som leder fram till en ännu större upplevelse 
av tillfredställelse?

Att sträva efter att synliggöra såväl de studerandes som lärarens horisonter och 
mentaliteter menar Falk är viktigt.50 Inte minst angeläget är det för de studerande att 

45 Ibid.

46 Assarsson, Liselott &  Sipos Zackrisson, Katarina. (2005). Iscensättande av identiteter i vuxenstudier. Linköpings universitet: 

Institutionen för beteendevetenskap Sid. 222

47 Ibid.

48 Falk, Else-Maj. Lärare tar gestalt en hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans. Acta universitas upsaliensis Uppsala 

Studies in Education 79. Uppsala 99 sid 79-81

49 Ibid.

50 Ibid. Sid: 175
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förstå mentaliteten hos sin lärare, den som har makten. Det är betydelsefullt för den 
djupare förståelsen, att det finns ett perspektivseende, hos såväl studenter som lärare, i 
deras roll som mottagare av varandras kunskap och värld. I mötet mellan dessa två, 
studerande och lärare kommer en ömsesidig påverkan att ske, en påverkan som inte är 
jämlik. Forskaren menar att det i läraruppdraget uttryckligen ingår att påverka, medan 
den studerande mer outtalat kommer att influera och ha inverkan på läraren.51 

Sammanfattning av bakgrund
Att studera som vuxen har en lång tradition i Sverige även om motivet till att studera 
har varierat under åren. Under de senaste 40 åren har en kraftig utveckling skett i vårt 
land när det gäller utbildning inte minst gällande den kommunala vuxenutbildningen. I  
och med införandet av den nya Läroplanen för de Frivilliga skolformerna, LpF 94, 
ändrade den kommunala vuxenutbildningen i viss mån karaktär och vuxenutbildningen 
på gymnasieskolan närmade sig gymnasieskolan för ungdomar. Det fundamentala i 
skolans värdegrund utgörs av ett demokratiskt synsätt och målet med den svenska 
skolan är att förmedla detta. Denna åskådning förutsätter en förmåga till 
perspektivseende, reflektion och abstrakt tänkande. Jag har refererat till bland annat 
Deweys tankar om utbildning som en förutsättning för socialisation och social 
integration och även till Mead, som ser gemensamma signifikanta symboler, språket och 
förmågan till kommunikation, nödvändiga för att uppleva delaktighet i samhället. Mitt  
intresse i denna studie är att undersöka hur människor påverkas av studier samt 
konsekvenserna av dem.  I den forskning som jag har tagit del av, när det gäller vuxna 
och deras studier i perspektivet socialisation och identitet, har jag kunnat se att studier 
inte enbart resulterar i utbildning och kunskap. Resultaten i flera av dessa 
undersökningar visar att studier även kan innebära en möjlighet till socialisation och 
utsikt att utveckla den inre horisonten, med andra ord att mötet med studier som vuxen 
kan vara en identitetsskapande process i ett socialt sammanhang. Även om det sker 
forskning inom ämnesområdet vuxnas lärande, i didaktiska frågor kan jag se att det 
finns ett behov av ytterligare forskning med inriktning på frågeställningar som vad 
utbildning innebär för vuxna personer, i perspektivet socialisation och identitet.

Teoretiskt perspektiv

Symbolisk interaktionism
Att studera vuxenpedagogik är möjligt utifrån ett flertal perspektiv. Jag har i denna 
studie valt ett interaktionistiskt perspektiv.  Den interaktionistiska teorin har sitt 
ursprung från början av 1900-talet och George H. Mead är det dominerande namnet. 

51 Ibid. Sid. 173

16



Han var socialpsykolog och socialfilosof och anses ha sina rötter inom pragmatismen. 
Meads socialpsykologiska filosofi, även kallad socialbehaviorism, har som fokus 
mänsklig utveckling och handlande utifrån social interaktion. Det är i samspelet med 
andra, i socialisationsprocessen som den biologiska varelsen blir människa.52 Det 
interaktionistiska perspektivet är en av de få teorier som ger en helhetssyn och en bredd, 
som berör såväl lärande, grupp och miljö.53 

Min första kontakt med Mead och det interaktionistiska tänkandet har jag fått genom 
von Wrights avhandling, Vad eller vem. I min strävan efter att förstå Mead har jag i stor 
utsträckning lutat mig mot von Wrights tolkning av hans texter. Jag kommer att använda 
mig av valda delar och fragment av den teori som von Wrights och Meads texter utgör, 
som jag anser vara relevanta för syftet med denna studie.

Intersubjektivitet

Enligt von Wright använder inte Mead ordet intersubjektivitet, men hävdar att 
intersubjektivitet är ett ord som inbegriper det grundläggande i Meads 
symbolinteraktionistiska perspektiv. En ståndpunkt som grundar sig i att detta är en teori 
som åberopar att människans utveckling och individualitet har sitt upphov i 
kommunikationen mellan människor, i inter-subjektiviteten.54 Von Wright beskriver 
enligt Mead att intersubjektiviteten uppkommer i en kommunikativ process, i mötet 
mellan människor.55 Detta synsätt innebär då att den enskilda individens subjektivitet 
inte kan förändras utan intersubjektiviteten. Det är i möten med andra och i den sociala 
interaktionen som grunden läggs till den enskilda människans medvetande och det som 
ger möjlighet till den ständigt pågående utvecklingen av självet.56 Detta är ett synsätt 
som enligt Mead också leder till att det inte existerar några personliga problem, 
eftersom allt kan utläsas ur ett socialt sammanhang.57 Von Wright beskriver vidare att en 
förutsättning för utvecklandet av intersubjektiviteten är utvecklingen av I och Me.58 

Enligt Mead är I och Me två delar av det hela självet, där den ena är förutsättningen för 
den andre.  I står för den subjektiva delen av självet, personens identitet och det som 
ligger till grund för vår livsvärld, medan Me, den andra halvan, beskrivs som det 
sociala, den del som har en förmåga att se sig själv utifrån, inta andras perspektiv och 
läsa av andra människors attityder och reaktioner.59 Relationen mellan I och Me 
förutsätter en ständig kommunikation mellan dessa två, inte som ett vanligt samtal som 

52 Mead, G., H., (1995)  sid 7-20

53 Bron, Agnieszka . & Lönnheden, Christina. (2005). Sid 42.

54 Von Wright, M. (2000) Sid: 49

55 Ibid. Sid: 75

56 Ibid. Sid: 76

57 Ibid. Sid:136

58
 Von Wright, Moira.  (2000).  Sid. 76

59
 ibid.  Sid: 132
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om människan vore splittrad i två subjekt utan som en väv av intersubjektivitet … · Jag 
läser enligt von Wright att en förutsättning för att självet ska bevaras är att dialogen 
mellan dessa två halvor upprätthålls. En dialog, ett växelspel som också inbegriper en 
social interaktion utanför självets yttre gränser.60 Vilket jag uppfattar som att det är 
förmågan att tala med sig själv som utgör grunden för möjligheten att tala med andra.61

Enligt von Wright ser pragmatismen och det interaktionistiska perspektivet lärandet som 
nödvändigt för människans överlevnad.62 Grundtanken är att lärande och kunskap är en 
förutsättning för att kunna hantera tillvaron och skapa ett sammanhang i samvaron med 
andra. Detta innebär vidare att det är lärande och kunskap som utgör grunden för 
intersubjektivitet och att det är i mötet med andra som människans inställningar, åsikter 
och förhållande till omvärlden formas. Ett synsätt som för med sig att det är i 
kommunikation, samspel och social interaktion som subjektivitet leder till 
intersubjektivitet.63 Jag anser, med Mead att detta är en syn på intersubjektivitet som 
grundar sig på att varje enskild individ kommer att formas utifrån sin tidigare bakgrund, 
sina relationer och sociala strukturer.64 Mead skriver att

den organiserade strukturen hos varje individuellt jag inom människans  
sociala erfarenhets- och beteendeprocess speglar och utgörs av det  
organiserade mönstret av relationer i denna process som en helhet…65 

I interaktionen med andra uppstår ett föränderligt själv där vi inte imiterar, utan istället 
tar den andres perspektiv. Ett resultat av detta föränderliga själv är att det inte går att  
fastställa en persons identitet, vårt själv förändrar sig ständigt, eftersom vi kommer att 
anpassa oss till de förhållanden som råder och de förväntningar som samhället ställer på 
oss. Dessa tankar, menar von Wright, leder till ett annat förhållningssätt till 
lärandeprocesser och människors utvecklande av identiteter. 

Det rekonstruerande självet – reflektion

En förutsättning för att undervisningen ska vara tillgänglig och möjlig för de studerande 
att förstå i fråga om värden och normer, är att den utgår från något välkänt eller 
åtminstone begripligt för de studerande.66 Den pedagogik som idag bedrivs är enligt von 
Wright ofta alltför abstrakt och långt borta för att vara välbekant för de studerande och 
kan därför vara svår för de studerande att ta till sig. Von Wright uttrycker att det är 
nödvändigt för en moralisk och social undervisning att den är tillgänglig och möjlig för 
de studerande att förstå när det gäller värden och normer. Den studerande måste till 
vissa delar känna igen sig och kunna bygga vidare på det välkända. Det är enligt detta 

60
 Ibid. Sid:131

61
 Ibid. Sid:132

62
 Ibid  Sid: Sid:49

63
 Ibid  Sid.49-50

64
 Mead, George,, H. (1995) Sid: 149-150

65
 Ibid.Sid: 149

66
 Von Wright, M. . (2000) Sid: 72
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resonemang inte möjligt att hålla kvar tanken på pedagogik som imitation, utan 
undervisning måste i stället ses som en social interaktion, där den studerande inte 
härmar, utan aktivt rekonstruerar verkligheten, medvetandet och självet. Jag uppfattar 
att pedagogik måste ses som rekonstruktion från det välkända till det okända. Utifrån 
detta synsätt måste pedagogiska situationer ses som en pågående process av 
delgivanden mellan individer (mellan studerande och studerande och lärare) för att 
möjliggöra det reflexiva tänkandet. Von Wright beskriver här meningsskapandets 
triadiska relation, med vilken avses interaktionen mellan individen och miljön. Hon 
beskriver att individen formas och påverkas från (individuellt) medvetande till  
(intersubjektivt) meningsskapande.67

 
En förutsättning till reflektion och analys är att vi ställs inför problem som utmanar vårt 
tänkande, att vi bryter mot vanan och blir provocerade.68 Ett villkor för reflektion är 
också att provokationen sker i interaktion med andra och att det finns alternativa 
lösningar. Mead beskriver att individens själv, omdöme och moraliska tänkande 
förutsätter ett reflexivt tänkande.69

Självmedvetandet 

Dialogen mellan I och Me kan ses som en förutsättning för utvecklandet av medvetandet 
och det som beskrivs som individens själv. Von Wright beskriver att det är genom 
förmågan att se sig själv med den andres ögon, den växelverkan mellan I som ett 
subjekt och Me som ett objekt, som leder till att jag kan se mig själv med andras ögon. 
Det är förmågan att se på sig själv med den andres ögon, att inta den andres attityd samt 
förmågan att distansera sig från sig själv, som skapar självmedvetenhet.70 Detta 
förutsätter i sin tur att individen har ett språk som möjliggör en dialog, med andra och 
sig själv. Mead poängterar att förmågan att samtala och diskutera över vad som har hänt 
och vad som ska kunna ske i framtiden är en förutsättning för intersubjektivitet och 
möjligheten att utveckla människans självmedvetande.71  Enligt Mead är skillnaden 
mellan människan och lägre stående djurarter förmågan att utläsa konsekvenserna av ett 
handlande, men framförallt förmågan att använda sig av symboler och 
kommunikationsmetoder som kan hållas kvar i individens erfarenhet.72 Förmågan att 
kommunicera, att ta del av andras perspektiv, normer och värderingar kan jag också se 
utgör en viktig del av det som benämns som det abstrakta tänkandet. 

De signifikanta symbolerna - den icke signifikanta gesten

67 Ibid. Sid: 73

68 Ibid. Sid:108

69 Ibid. 

70 Ibid.   Sid: 108-113.

71 Ibid. 

72
 Mead, George. H. (1975). Sid: 101-102

19



Von Wright beskriver enligt Mead att det är genom språket, det kollektiva meningsfulla 
(signifikanta) symbolerna som intersubjektiviteten kan uppstå och upprätthållas.73 En 
förutsättning för att kommunikation ska uppstå är att personen kan sätta sig in i den 
andres perspektiv, utifrån att man har och använder gemensamma, meningsfulla 
verktyg, signifikanta symboler eller gester74. Det är gesten som initierar den sociala 
handlingen och det är när denna blir förståelig för flera individer, signifikant, som denna 
enligt Mead övergår till att benämnas som den signifikanta symbolen. Den signifikanta 
symbolen innebär den medvetna och meningsfulla gest som påverkar andra på samma 
sätt som den påverkar avsändaren av denna handling.75 En ickesignifikant gest kan 
beskrivas som en gest utan samma mening för den som initierar symbolen som för dess 
mottagare.76 Gruppens gemensamma språk innebär att dela de signifikanta symbolerna, 
exempel på detta kan vara såväl att förstå och kunna tala det officiella språket i det land 
där man är bosatt. Jag kan se att en viktig del av att studera är att få kunskaper och bli 
delaktig i det professionella språk som används inom olika yrkesgrupper. De är det 
gemensamma språket, de signifikanta symbolerna som kommer att innebära möjlighet 
för individen att ingå i gruppen Det är de signifikanta symbolerna, det gemensamma 
språket som kan leda till intersubjektivitet och ett relationellt möte mellan individer. Det  
är förmågan att kommunicera som möjliggör upplevelsen av delaktighet i ett socialt  
sammanhang. Mead beskriver detta som att: en värd av samförstånd är helt enkelt ett  
system av gemensamma eller sociala meningar.77 

Det är också enligt Mead i gesten som individen får bekräftelse på sitt själv som ett 
subjekt, gesten är då en förutsättning för att självmedvetenheten ska utvecklas.78 Detta 
uppfattar jag som att det är genom att erhålla respons på den signal jag ger och få 
gensvar på min handling som förutsättningen till utveckling och självkänsla möjliggörs. 
Detta förutsätter att gesten är signifikant, att individen kan uppfatta den signifikanta 
symbolen. 

Den generaliserade andre

”Att ta den andras attityd”, förmågan att växla perspektiv är centralt i Meads tankar om 
uppkomsten och upprätthållandet av självet.79 En förmåga som är viktigt för 

73
 Von Wright, Moira (2000) Sid: 76

74
 Ibid. Sid: 88 Gesten beskrivs som den första handlingen i det sociala sammanhanget. Det är när en gest uppfattas på samma sätt av 

två eller flera personer som de signifikanta symbolerna uppstår . Mead beskriver även den signifikanta gesten, som jag uppfattar som 

synonymt med den signifikanta symbolen, som den gest som har en mening, är universell och är förstålig för såväl avsändare som 

mottagare. 
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 Mead, George, H. (1975) Sid: 75
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 Ibid. Sid: 75
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 ibid. Sid:80
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 Von Wright, Moira. (2000). Sid:87-89
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rekonstruktionen av individens själv och mötet med den generaliserade andre.80 Denna 
perspektivförskjutning är inte endast en växelverkan mellan I och Me utan mellan 
individens själv och det som Mead benämner som den generaliserade andre.  Detta 
tredje som uppkommer i mötet mellan individens själv och miljön och som kan ses som 
resultatet av denna process. Mead beskriver detta tredje som en sammanjämkning av de 
olika roller, attityder och perspektiv som man har mött och möter i sin omgivning.81 Den 
generaliserade andre kan vara såväl konkret, i form av formella lagar, regler och 
personer eller abstrakt i möten med informella normer och värderingar. Att som vuxen 
börja studera på en yrkesinriktad utbildning innebär att möta ny teoretisk kunskap, nya 
människor och att ingå i en ny social gemenskap, kanske väsensskild från tidigare 
erfarenhet. Detta är upplevelser som jag ser innebär möjlighet till social 
kommunikation, att ta den andras perspektiv och som kommer att innebära möte med 
den generaliserade andre. Detta styrks av von Wright som menar att det är i ett socialt 
samband som vi kan få möjligheten att utveckla tänkandet, vilket också är det verktyg82 

som möjliggör att skapa en erfarenhetsvärld. Att tillhöra en social gemenskap innebär 
att svara på samma sätt på de stimuli som sänds och att överta de kulturella ämnen som 
är gemensamma i det samhälle som individen tillhör.83 Von Wright hänvisar till Mead 
och menar att i det abstrakta tänkandet tar individen den generaliserade andres attityd  
gentemot sig själv 84 till skillnad ifrån det konkreta tänkandet där individen tar den 
andres attityd utifrån en verklig situation. Mead hävdar att det är genom utbildning som 
möjligheten uppkommer att skapa gemensamma responser på de sociala stimuli som 
finns i ett samhälle och dess sociala kontext. Han beskriver detta som att; ta över en viss  
organiserad uppsättningar responser i ens eget stimulusfält.85 En tankegång som åter 
beskriver övergången från individuellt medvetande till (intersubjektivt) 
meningsskapande,86 vilket jag också uppfattar som ytterligare en betoning av studier och 
utbildnings betydelse för mötet med den generaliserande andre.

Mead beskriver leken och spelets betydelse när det gäller förmågan till 
perspektivseende och möjlighet till mötet med den generaliserade andre, vilket är det 
som även ger konstruktionen av självet.87 Det är i leken och spelet som den 
generaliserade andre utvecklas, detta som kan beskrivas som det tredje skiftet88 mellan 

80
 Ibid. Sid 128

81
 Ibid. Sid: 129

82 Mead skriver om gemensamma responser vilket jag uppfattar har ha samma innebörd som ordet verktyg som von Wright beskriver 

och använder i sammanhanget.

83 Von Wright, Moira. (2000). Sid:189

84 Ibid.  Sid:189

85
 Mead, George. H. ( 1975)  Sid: 189

86 Ibid. Sid: 73

87 Ibid. Sid: 128

88 Det första skiftet sker från imitation till rekonstruktion och det andra skiftet sker från medvetande till meningsskapande. Ibid. Sid 67
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I och Me, det som Mead hävdar utvecklas i dialogen mellan jaget och självet och som är 
en triangulär process av gemensam förståelse och social interaktion.89 

Det är i leken som barnet tränar och prövar att sätta sig in i olika roller. Enligt Mead kan 
barnet i leken få möjlighet att testa olika roller, vilket gör det möjligt för barnet att  
befästa sin identitet. Det som skiljer leken från spelet är att i spelet är rollerna redan 
klara, exempel på detta kan beskrivas som nödvändigheten hos fotbollsspelaren att 
känna till spelets regler. Utan vetskap om reglerna kan han inte fungera på 
fotbollsplanen och inte heller ha framgång i sitt spel. 

Vad han gör kontrolleras genom att han är alla andra som är med i laget,  
åtminstone så tillvida som dessa attityder påverkar hans egen speciella  
respons. Vi får då en ”andra”, som är en organisation av attityderna hos  
dem som är med i samma process.90    

Jag kan se mötet med den generaliserade andre i den sociala interaktionen med 
kollegor, andra studerande och lärare på arbetsplatser och i skolan. Det är i mötet 
med dessa personer som den studerande lär sig de speciella regler som gäller för 
den verksamhet hon kommer att verka i. De regler, lagar och normer som är en 
förutsättning att individen tar del av, för att hon ska accepteras och bli erkänd i 
den kontext i vilken individen önskar ingå i.

Homo clausus - homines aperti

Den öppna människan - homines aperti respektive den slutna människan - homo clausus 
- beskriver två skilda sätt att se på individen.91 Enligt von Wright är bilden av den slutna 
människan en individ som utgår från sitt eget inre och ser detta vara ursprunget till 
utveckling. Den slutna människan representerar en egocentrisk självbild, med jaget i 
blickfånget, vilket kommer att leda till ett punktuellt perspektiv med, en icke- relationell  
syn på mötet. Den bild av människan som beskrivs i homines aperti företräder istället 
bilden av den intersubjektivt konstituerade människan… 92 Den öppna människan 
kommer inte att utgöra en individ, upplevelsen av homines aperti är en bild av många 
öppna individer, som i relation och möten utvecklas i en väv av mänskliga relationer.93 

Von Wright menar att det finns en risk i det punktuella perspektivet och i synen på 
människan som den slutna individen, homo clausus, att människorna uppfattas som en 
mängd subjekt.94 Dessa individer kommer att utgöra en grupp individer, som 
kommunicerar och interagerar, men i vilken den individuella, unika människan riskerar 
att inte uppmärksammas.95 

89 Ibid. Sid: 73

90
 Mead, George, H, (1975) Sid: 120

91 Von Wright, Moira (2000).  Sid146-147

92 Ibid. Sid: 148

93 Ibid. 

94 Ibid. Sid: 176
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Den öppna människan är i en föränderlig process, beroende av de människor och det 
sammanhang hon befinner sig i. Detta innebär att den öppna människan är kreativ och 
oförutsägbar.96 I det punktuella mötet ställer vi frågor för att få svar och sanningar. I det 
relationella perspektivet, i mötet med öppna människor, ställer vi oss frågan, vem vi 
möter. 

Det relationella mötet

Att fånga den unika personen, att få svar på vem det är jag möter innebär inte att få svar 
på frågor som rör de personliga egenskaperna, individens sociala bakgrund eller 
hemförhållanden.97 Dessa egenskaper beskriver inte det unika hos just denna elev utan 
redogör för det som denna person har i gemenskap med andra studerande. Dessa 
uppgifter är statiska och beskriver inte vem personen är. De uppgifter som den 
studerande beskriver om sig själv i en situation är enligt det relationella perspektivet 
inte giltiga i nästa situation. Detta eftersom personen befinner sig i en ständig 
förändring, individen är i en ständig process, beroende på vilka hon möter och den miljö 
som hon kommer att befinna sig i. Detta innebär att individen kommer att förändras 
över tid, såväl lärare som elev är i vardande.98 Det relationella tänkandet förutsätter att 
läraren är i en social interaktion med den studerande, vilket också innebär och 
förutsätter att läraren är beredd på att avslöja vem hon är. Människan är en social varelse 
som strävar efter att kommunicera och i möten dela upplevelser i form av tankar, 
känslor, kunskaper, färdigheter. Den sociala tillhörigheten är inte något vi bara kan 
längta efter utan detta är en förutsättning för vår existens som människor.99

Sammanfattning

Den teoretiska ram som jag använder mig av utgår från pragmatismen och den 
symbolinteraktionistiska teorin, vilken ser lärandet som en förutsättning för människans 
överlevnad och menar att det är i samvaron med andra människor som ett lärande kan 
uppstå. Människan blir människa genom intersubjektivitet i relationen med andra 
människor och i dialogen mellan I och Me, de två delarna som i en reflexiv dialog 
samverkar till att utgöra självet. Denna dialog som är ständigt pågående och som 
innebär att individen inte är statisk, utan i en ständigt föränderlig process. Von Wright 
menar att synen på individen som ständigt föränderlig kommer att förändra 
inställningen till kunskap, lärande och identitetsutveckling. I och med att individen är i  
en ständig process måste även lärandet enligt ett symbolinteraktionistiskt perspektiv ses 
som ständigt i förändring. Utifrån detta synsätt kan inte utbildning ses som imitation 
utan som en rekonstruktion av verkligheten, medvetandet och självet. Det är de 

95 Ibid.

96 Ibid. Sid: 151

97 Ibid. Sid:196

98 Ibid.

99 Ibid.Sid: 193-197
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signifikanta symbolerna, det gemensamma språket som möjliggör kommunikation och 
relationella möten mellan människor vilket är en förutsättning för roll-och 
perspektivförskjutning. Det är vidare möjligheten att gå ut och in ur olika roller som 
mötet med den generaliserade andre uppkommer. Detta tredje som beskrivs som de 
samlade roller, attityder och perspektiv som människan har mött och kommer att möta. 
Det är dessa möten som enligt Mead ligger till grund för självets intersubjektiva 
konstituering. Enligt Mead är det i leken som barnet prövar olika roller och genom 
denna kan skapa sig en identitet. Till skillnad från leken har spelet fastställda regler som 
det är viktigt att känna till för att bli delaktig i den grupp, det samhälle, som vi förväntas 
tillhöra. Det är i den sociala interaktionen som medvetenheten om den generaliserade 
andre och de gemensamma symbolerna, signifikanta symbolerna kan utvecklas. Mead 
ser det abstrakta tänkandet som en förutsättning för att kunna sätta sig in den andres 
situation, ta den andres perspektiv och möta den generaliserade andre. Detta 
tillsammans med de signifikanta symbolerna är det som enligt Mead skapar möjligheten 
att ge och ta respons och i och med det bli bekräftad och erhålla självmedvetande. Von 
Wright beskriver det relationella mötet med homines aperti - den öppna människan, där 
vi frågar efter vem och inte vad vi möter. Vem vi möter kommer att bero på vilka vi 
själva är och vårt förhållningssätt i mötet med den andre. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av att studera som vuxen på 
yrkesinriktade gymnasieprogram. Mitt preciserade syfte är att med hjälp av centrala 
begrepp i den teoretiska ramen studera hur individen rekonstrueras genom studier, enligt 
frågeställningarna:

 Hur uppstår mötet med det rekonstruerande självet?

 Hur upplever och vad blir konsekvensen av individens möte med den generaliserade 
andre?

 Hur upplever individen mötet med de signifikanta symbolerna och vad innebär detta 
möte?
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Metod
Under rubriken metod kommer jag inledningsvis att beskriva den kvalitativa intervjun 
som metod, för att vidare redovisa urvalet av intervjupersoner och beskriva 
genomförandet av intervjuerna. Efter detta redogör jag för datainsamling, analys och 
bearbetning av materialet. Avslutningsvis beskriver jag de etiska ställningstagandena 
samt studiens trovärdighet.

Kvalitativ forskningsintervju

Eftersom syftet med min studie är att öka förståelsen av ett fenomen, inte att jämföra, 
mäta eller räkna företeelser är det för mig självklart att välja en kvalitativ metod. På 
grundval av mitt syfte och min teoretiska ram ser jag det också naturligt att göra en 
kvalitativ intervjustudie.

Jag har valt att använda mig av en öppen riktad intervju, i vilken jag har ett fåtal relativt  
vida frågor. Det är i den intervjuformen möjligt att fokusera på speciella teman, men 
också möjligt att som forskare vara öppen och anpassningsbar i de för studien aktuella 
frågeställningarna.100 Den intervjuguide jag använt mig av har i stora drag beskrivit de 
områden jag vill ta upp i mina intervjuer (se bilaga 1). För att inte störas eller lockas att  
leda intervjun i allt för stor utsträckning, valde jag att inte ha papper eller penna med 
mig, min strävan var att bjuda in respondenten till att följa sina egna associationsbanor 
och inte lotsa dem i deras svar. Jag hade dock lärt mig min intervjuguide utantill och 
medger att jag utan denna snabbt förlorat riktningen. I min strävan efter att skapa ett 
gott samtalsklimat, upplevde jag risken att förlora kursen och tappa syftet med 
intervjun. Eftersom mina frågor i intervjun bygger på tidigare svar krävdes det att jag 
var lyhörd och fantasirik för att plocka upp och spinna vidare på det som hade sagts, 
ibland endast subtilt. Inte minst i de intervjuer vilka jag genomförde med de mer 
språksvaga respondenterna fick jag anstränga mig och vara ytterst alert för att fånga upp 
och kunna spinna vidare på nästa fråga. Jag använder mig i kommande text av 
begreppen intervjusamtal och samtal synonymt. Det är viktigt att i sammanhanget 
betona att en intervjusituation inte ska eller kan likställas med ett samtal eftersom en 
intervjusituation ska vara välplanerad och intervjusamtalet ska ha en riktning, ett syfte. I 
ett vanligt samtal är det också allmänt att vi undviker det som är obehagligt, i en 
intervjusituation är det snarare intressant att gå vidare i det som upplevs som mindre 
behagligt att tala om.101 

Synsättet på vad som sker i en intervjusituation och vad som är eftersträvansvärt vad 
gäller det relationella mötet skiljer sig åt mellan olika teoretiska perspektiv. Enligt det  
symbolinteraktionistiska perspektivet är det inte en utan två relationer som uppstår vid 
en intervju. Det är intervjuarens relation till respondenten och respondentens relation till 
intervjuaren. Enligt detta perspektiv ska det under intervjun inte ske ett utbyte av åsikter 

100 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur Sid 7-35
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eller känslor, utan intervjuaren ska sträva efter att få svar på sina frågor, utan att uppvisa 
sina egna synpunkter och åsikter i ämnet. Jan Trost menar att det inte ska uppstå något 
mellan de två i intervjusituationen, det är två åtskilda personer som interagerar och 
kommunicerar. Det är viktigt att tänka på att ansvaret för kommunikationen i intervjun 
är intervjuarens. 102 Jag har svårt att ta ställning till om jag lyckades med att hålla den 
grad av distans som här beskrivits. Vid två av mina intervjuer uttryckte respondenter 
efter att intervjuerna var avslutade, att de i mötet med mig nu insåg att det inte var för  
sent för dem att studera vidare. Vid presentationen av min studie kunde jag inte dölja att  
jag var studerande, vilket fick intervjupersonerna att inse att de inte var för gamla för 
eftergymnasiala studier. Detta understryker det faktum att varje möte innebär en 
gruppsituation som leder till konsekvenser.103 

I alla möten uppstår socioemotionella processer, så också i en intervjusituation. Det är 
emellertid viktigt att det emotionella inte tillåts att ta överhanden, utan att intervjuaren  
lyckas finna en balans mellan uppgiften att leda samtalet och att upprätthålla det  
socioemotionella samspelet.104 Den ojämna maktbalans som uppstår vid en intervju 
kommer inte att kunna undvikas, men det är viktigt att vara medveten om den 
maktposition jag som intervjuare befinner mig i.105 Även om jag har valt att inte 
intervjua de studerande som jag möter i mitt arbete som lärare, kan jag inte undgå att  
presentera mig som lärare och detta leder ovillkorligen till att jag kommer i en 
överordnad ställning.

Urval

I en kvalitativ studie är det inte möjligt och heller inte intressant att intervjupersonerna 
representerar ett statistiskt representativt urval. Det som är intressant i denna form av 
undersökning är att urvalet är heterogent inom sin grupp. Det är viktigt att det finns en 
variation av personer med inte allt för många avvikare.106 Eftersom jag själv arbetar som 
lärare inom Omvårdnadsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen har jag 
en relativt god insikt i de olika skolornas upptagningsområden inom den kommunala 
vuxenutbildningen i Stockholm med kranskommuner. För att jag skulle uppnå den 
önskvärda variationen på mina intervjupersoner, valde jag därför specifika 
utbildningsanordnare från olika delar av Stockholm. Detta urval gjorde jag med avsikt 
för att möta intervjupersoner med skiftande bakgrund såväl av kultur som av tidigare 
studier. Samtliga mina intervjupersoner var över 18 år, eftersom detta är ett krav för att 
vara berättigad till plats inom den kommunala vuxenutbildningen. Intervjupersonerna 
var alla kvinnor, vilket inte var ett medvetet val från min sida, utan av den anledningen 
att kvinnor är den övervägande majoriteten av studerande inom vård och barnomsorg.
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Jag skickade ut förfrågningar via e- post om tillstånd för intervjuer till respektive rektor 
och skolledare, till tre stycken uppdragsanordnare av kommunalvuxenutbildning, en 
privat utbildningsanordnare och två stycken kommunala skolor. Samtliga bedriver 
utbildning av Omvårdnadsprogrammet och Barn och fritidprogrammet, vilka är de 
yrkesinriktade gymnasieprogram jag har valt att fokusera på i min studie. Jag bifogade 
vid min förfrågan till skolledare/rektor även separata brev till lärare och studerande 
(bilaga 2, 3, 4).  Detta för att intresserade personer redan inledningsvis skulle kunna få 
information. Jag fick omgående svar från de två kommunala skolornas rektorer som 
visade sig mycket positiva och förmedlade kontakt med telefonnummer till respektive 
lärare på sina skolor. Den privata utbildningsanordnaren var sen med sitt svar vilket 
ställde till med en del besvär, då det var en skola med studerande som jag förväntade 
mig skulle öka variationen i mitt urval. Vid telefonkontakt med lärarna kom vi överens 
om att jag skulle komma ut till respektive skola och presentera min studie, vilket ökade 
möjligheten att väcka de studerandes intresse av att ställa upp som intervjupersoner. Jag 
avböjde erbjudandet från lärarna att de skulle välja ut lämpliga intervjupersoner, 
eftersom jag inte tyckte att detta förfarande skulle främja ett naturligt urval. Det finns en 
risk att använda sig av så kallade nyckelpersoner då detta kan medföra att det är de 
duktiga eleverna, de intressanta som väljs ut.107

I kvalitativa intervjuer är det brukligt att antalet intervjuer ligger mellan fem till tio, det  
är betydligt bättre att ha ett färre antal bra intervjuer än flera dåliga.108 Min tanke initialt 
var att intervjua ca sex personer, vilket jag inledningsvis såg som rimligt för denna typ 
av studie. Jag insåg dock relativt tidigt under arbetet med intervjuerna att jag var 
tvungen att öka detta antal till åtta-tio för att få ett tillräckligt innehållsrikt material att  
analysera. Antalet intervjuer som jag genomförde för mitt resultat var slutligen nio 
stycken.

Genomförande av intervjuer

Under sommaren 2007 genomförde jag en provintervju på den skola där jag är verksam 
som lärare. Min tanke var då endast att pröva mina frågor och se vad jag fick för 
resultat. Efter denna provintervju har jag genomfört ytterligare två intervjuer som jag 
vid intervjutillfället såg som provintervjuer, även dessa intervjuer genomfördes i syfte 
att pröva mina frågor och för att träna mig i intervjumetodik. Jag fick vid dessa 
intervjutillfällen godkännande av de studerande att använda mig av materialet, om detta  
skulle vara intressant för min studie, vilket det senare visade sig vara. Jan Trost menar 
att det inte är tveksamt att använda sig av provintervjuer om de visar på intressant data i 
sammanhanget.109 Det är viktigt i detta sammanhang att tillägga att jag inte är lärare till  
dessa studerande utan är i en relativt avlägsen ställning i skolan till dessa studerande. 

I november och december -07 genomförde jag ytterligare sex stycken intervjuer på de 
två kommunala skolor som anmält sitt intresse för att delta i studien. Efter 

107 Ibid Sid: 119

108 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

109 Trost, Jan (2005)  Sid: 124
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överenskommelse med respektive lärare presenterade jag min studie för klassen och 
frågade om det var någon i gruppen som kunde tänka sig att delta. Läraren hade innan 
mitt besök annonserat min visit och förberett de studerande. Jag upplevde en mycket 
positiv respons och var tvungen att säga nej till intresserade genom att endast välja de 
som först räckt upp handen.

Samtliga av intervjuerna genomfördes i respektive skola i ett angränsande rum och jag 
använde mig av en iPod vid inspelningen av intervjusamtalet. Intervjusamtalen varade 
mellan 25 - 45 minuter. Vad gäller de korta intervjuerna kan jag konstatera att en del av 
svårigheten att upprätthålla intervjusamtalet under en längre tid berodde på de språkliga 
problem som en del av mina intervjupersoner visade på.

I det symbolinteraktionistiska perspektivet är det hur och inte varför som är intressant 
att studera. Det är människors känslor, sätt att agera, nuet och det som är i förhållande 
till det som var. Det är inte berättelsen som är i fokus utan det är människan i nuet och i 
vardande som är intressant.110 Med detta i åtanke strävade jag efter att genom korta, 
tydliga och konkreta frågor få mina respondenter att fritt beskriva vad som hänt tidigare, 
vad hon då gjort och vad som då hade hänt. Det är genom att ställa konkreta 
handlingsorienterade frågor också möjligt att få svar på känslor. Känslor är relaterade 
till handlingar och beteenden.111 Jag kan se att jag med mitt relativt lilla material ändock 
har fått ett relativt innehållsrikt material att analysera, ett faktum som jag tror kan 
förklaras av att det i intervjusvaren framkommit målande beskrivningar av känslor och 
reaktioner.

Utskrift av intervjuer

Min intention har varit att renskriva intervjumaterialet ord för ord, men jag har efter 
hand varit tvungen att göra avkall på detta för att göra materialet mer läsvänligt. Jag såg 
det som viktigt med hänsyn till intervjupersonerna att i viss mån rekonstruera vissa 
fraser och ord, detta för att intervjupersonernas svaghet i svenska språket inte ska vara 
utlämnande och ibland också förvränga innehållet.112 Min strävan har dock varit att i 
största utsträckning behålla det ordagranna materialet. Jag har kortat av en del citat som 
varit för långa och utlämnat det som inte varit relevant i citatet genom att markera detta  
med ..//.. Under transkriberingen och det tidskrävande arbete som detta innebar 
upplevde jag att den analys som spontant uppstod redan under intervjusituationen på ett 
självklart sätt fortsatte under utskriften av materialet. Genom att tvingas att lyssna på 
det inspelade rösterna upprepade gånger har jag också kommit personerna närmre och 
min analys är påverkad av upplevelsen av att höra deras röster. 

110 Ibid. Sid:33

111 Ibid. Sid:34

112 Kvale, Steinar (1997), sid: 158
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Analys och bearbetning

Jag kan se att jag redan under intervjusamtalen inledde analysen av materialet, vilket naturligt 
grundade sig i den nyfikenhet som är den nödvändiga drivkraft som behövs för att som 
forskare orka fullfölja en studie. Jan Trost menar att nyfikenhet och kreativitet är viktiga 
egenskaper vid kvalitativ forskning. Att kunna kreera, vilket ska härledas från 
substantivet kreativitet, är en viktig kvalitet vid bearbetning och analys av 
forskningsmaterial vid kvalitativa studier. Att kreera är en kvalitet som går att träna upp 
till skillnad från att vara kreativ som i större utsträckning ses som en statisk egenskap.113 

Vid mina första försök att strukturera mitt insamlade material uppstod en viss känsla av 
vanmakt. En känsla som jag lyckades bearbeta genom att lägga arbetet åt sidan för att 
begrunda, göra något annat, för att sedan med eftertanke gå tillbaka till materialet och 
komma vidare. Det var viktigt att ta sig tid och låta materialet mogna.114

Efter att ha läst igenom intervjumaterialet upprepade gånger kunde jag urskilja att vissa 
fraser återkom. Jag använde mig i detta skede av olikfärgade överstrykningspennor för 
att urskilja dessa återkommande uttryck. De fraser eller meningar som återkom i 
intervjuresultatet koncentrerade jag till meningsenheter som jag därefter formulerade till  
de teman som jag kunde utläsa från dessa meningskoncentreringar.115 Efter detta 
använde jag mig av en matris för att få en tydligare överblick över mitt material. Denna 
utformades så att varje intervjuperson fick en rad, efter detta skapade jag ett antal 
kolumner som överensstämde i antal med de centrala teman som jag hade urskiljt i 
intervjumaterialet. Jag kunde sedan fylla i de teman som framkommit och som nu 
tydligt kunde urskiljas i materialet. Med hjälp av matrisen kunde jag sedan gå vidare 
och tolka116 det som jag funnit intressant i mitt material.117 Steinar Kvale beskriver 
denna analysmetod som meningskoncentrering och beskriver metoden i fem steg, vilka 
är: genomläsning av materialet, fastställande av meningsenheter, formulering av 
temana, frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte och slutligen ett beskrivande 
resultat.118 Denna analysmetod används ofta vid omfattande och komplexa intervjutexter 
där man i analysen av materialet önskar strukturera till meningsenheter för att kunna 
urskilja de huvudtemana som presenteras i empirin.119 Jan Trost delar in arbetet med det 
empiriska materialet i tre steg, där det första är att samla in data, det andra är att  

113 Trost, Jan (2005). Sid: 126

114 Ibid. Sid: 127

115 Kvale, Steinar (1997). Sid: 177

116 Jag vill vad gäller användandet av ordet tolka poängtera att jag här inte syftar på den innebörd som ordet har i den hermeneutiska 

filosofin och forskningstraditionen. Jag använder mig här av ordet tolka i den mening som Kvale åsyftar. Tolkning används här i  

vardagsspråklig mening och inte med den analytiska innebörden…  Kvale. S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur Sid: 185

117 Trost, Jan  (2005) Sid: 132

118 Ibid.

119 Kvale, Steinar (1997)  Sid: 178
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analysera data och det tredje är att tolka den data som framkommit vid analysen.120 

Enligt denna metod kan kodningen göras ord -för - ord eller linje- för- linje. Med detta 
menas att man som forskare antingen koncentrerar sig på enstaka ord som upprepas vid 
genomläsningen eller också fokuserar man på fraser eller hela meningar som 
återkommer i det empiriska materialet. Vilket jag kan se överensstämmande med det  
som Kvales beskriver som det andra steget i analysmetoden: meningskoncentrering. I 
analysen av mitt intervjumaterial tycker jag mig stå närmare Trost i det som han 
benämner som det tredje steget. Det skede i bearbetningen där det är aktuellt att 
använda verktygen i form av begrepp beskrivna i den teoretiska ramen för att 
sammanfatta och analysera det empiriska resultatet. Trost beskriver att det är i det tredje 
skedet som det är viktigt att sträva efter att väcka läsarens intresse och förhoppningsvis 
även kunna tillföra ny kunskap, att visa på det heuristiska värdet med studien.121

Etiska aspekter

Det är av största vikt att jag som forskare kan se konsekvenserna och riskerna som den 
enskilda intervjupersonen kan utsättas för genom ett deltagande i en undersökning.122 

Detta är inte minst viktigt i en studie, där respondenten står i en beroendeställning till 
intervjuaren, vilket var fallet i denna studie. Jag, som lärare, står i en maktposition i 
förhållande till de studerande, eftersom det är jag som lärare som bedömer och sätter 
betyg.  Det finns en fara som jag är medveten om, att de studerande vid intervjun inte är 
kritiska och uppriktiga i sina svar av rädsla för att detta ska inverka menligt på betyg 
och bedömning. Jag har varit uppmärksam på den risk som förelåg när jag tog med de 
intervjuer som ursprungligen var provintervjuer och med respondenter som var 
studerande på den skola där jag är verksam. Efter att ha studerat materialet har jag dock 
inte kunnat se att mitt förhållande till dessa elever skulle ha påverkat materialet i denna 
studie. Det jag istället kan konstatera är den positiva attityd som jag upplevde från 
intervjupersonerna både under och efter intervjun. Jag kunde hos flera av 
intervjupersonerna observera en viss grad av nervositet innan vi startade 
intervjusamtalet, vilken sedan snabbt övergick till en berättarglädje. Det var givande och 
stimulerande att se den tillfredställelse respondenterna uppvisade när de skildrade sina 
upplevelser och sina uppfattningar. Att någon lyssnar upplevs mestadels positivt, detta 
ger en känsla av att ha betydelse och att ha ett värde. Det är angeläget att vara införstådd 
med att ett intervjusamtal är en speciell situation, som kan locka till privata förtroenden 
som intervjupersonen i efterförloppet kan ångra. Det är därför viktigt att 
intervjupersonen kan utlovas full diskretion. Det är också i detta sammanhang väsentligt 
att betona den rätt som respondenten har att inte svara på frågor som de inte önskar ge 
svar på, samt att det finns möjlighet för dem att dra sig ur intervjun, även då denna har 
inletts. Jag informerade såväl studerande, lärare och skolledare/rektor om detta skriftligt 
innan intervjuerna och intervjupersonerna fick ge sitt informerade samtycke, dvs. 
skriftligt samtycke innan sitt deltagande (bilaga 2, 3, 4). I de transkriberade texterna har 
använts fingerade namn för att skydda respondenternas integritet och jag har tagit bort 

120 Trost, Jan (2005) Sid:133

121 Ibid:125-132

122 Kvale, Steinar  (1997) Sid:110
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namn på skolor, kommuner och andra namn. Jag informerade även samtliga personer att 
forskningsmaterialet endast skulle användas i forskningssammanhang och inte till 
kommersiellt bruk, samt att allt material kommer att förstöras när studien är avslutad. 
Jag har under studiens samtliga delar beaktat och respekterat HSRF 123fastställda krav 
vid humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning och respekterat de fyra 
grundläggande individskyddskraven vilka är; informationskrav, samtyckekrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Studiens trovärdighet

Med reliabilitet avses med vilken noggrannhet man mäter data i en undersökning.124 Vid 
kvantitativa studier ska det vara möjligt att repetera undersökningen och få samma 
resultat. Detta förhållningssätt är inte möjligt i kvalitativa studier och än mindre i  
interaktionistiska studier, då man i detta perspektiv ser på människan i vardande och i en 
ständig process. Enligt detta synsätt är det då inte möjligt att upprepa en undersökning 
och kunna förvänta sig samma resultat. I min strävan att uppnå trovärdighet i denna 
studie har jag varit öppen i min redovisning, av citaten ur intervjumaterialet och i mitt  
sätt att analysera resultatet. Att redovisa citat från intervjuerna ökar trovärdigheten med 
studien, men kan å andra sidan vara etiskt diskutabelt. Jag har ansträngt mig för att i 
detta avseende hålla en balans mellan det som kan vara etiskt försvarbart och en 
öppenhet av analysen av data. En öppenhet i analysen kräver oundvikligen att citat 
redovisas, men det är viktigt i redovisningen dessa att personer inte utelämnas. Det 
krävs också en balansgång när det gäller objektivitet kontra subjektivitet i bearbetning 
och tolkning av forskningsmaterial. Det är viktigt att under intervjun inte påverka 
intervjupersonen, men det är som jag tidigare nämnt inte möjligt att undvika att det 
uppstår ett socioemotionellt möte mellan forskare och respondent.125 Det är oundvikligt 
som forskare inte påverka bearbetningen och analysen av intervjumaterialet. Resultatet 
presenteras med hjälp av valda citat från intervjumaterialet och detta urval har präglats  
utifrån vad jag har funnit intressant och värt att lyfta fram. Jag som forskare påverkar 
resultatbearbetningen utifrån den förförståelse jag bär med mig, en förförståelse som är 
okänd för oss, men som är viktig att sträva efter att medvetandegöra.126 Kvale beskriver 
validitet som hantverksskicklighet och betonar tre faktorer som viktiga i samband med 
kvalitativa studiers trovärdighet; kontroll, ifrågasättande och teoretisering.127Jag har i 
min studie strävat efter att uppfylla dessa kriterier och hoppas att jag uppfattas som 
trovärdig av läsaren. 

123 http://www.codex.uu.se/oversikter/humsam/humsam.html  20080423 kl. 15:54

124 Trost, Jan  (2005) Sid: 111-115

125 Ibid. Sid:114

126 Schuster, Marja  (2006).  Profession och existens En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten  

med svårt sjuka patienter. Bokförlaget Daidalos AB: Göteborg Sid:67

127 Kvale, Steinar  (1997) Sid:218
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Resultat
Att studera som vuxen innebär en mängd upplevelser. Jag har vid bearbetningen och 
analysen av intervjumaterialet i denna studie kunnat uppfatta tre centrala teman. Dessa 
är: relationer - möten, hinder och lärande. Resultatet kommer att redovisas utifrån dessa 
teman och varje huvudtema kommer därefter att delas in i ytterligare underteman, som 
har framkommit i bearbetningen av materialet. Jag kommer som avslutning till varje 
huvudtema att sammanfatta och presentera en analys i förhållande till Moira von Wright 
och George H. Meads beskrivning av det interaktionistiska perspektivet.

Relationer – möten
Studier kan innebära att möta ny kunskap, nya relationer, men även att möta det som är 
välbekant. Dessa möten kan innebära positiva såväl som negativa upplevelser. Jag 
kommer inledningsvis att beskriva de möten och de uppkomna relationer som beskrivs 
med medstuderande, för att vidare skildra de möten som respondenterna beskriver med 
sina lärare och som har haft betydelse för respondenternas upplevelser av sina studier.

Den positiva upplevelsen av möten med andra studerande 

Att gå i skolan innebär att träffa andra studerande, att skapa kontakter som ger utbyte av 
erfarenheter. Studier och skola har en viktig social funktion, nämligen att erbjuda 
individen en möjlighet att tillhöra en grupp, vilket är positivt och viktigt. Pia beskriver 
att det viktigaste med att gå i skolan är att träffa folk. Att läsa på distans ses inte som ett 
alternativ då man i den studieformen inte har någon eller mycket sparsam fysisk kontakt 
med sin lärare och sina medstuderande. 
Funderade först på att gå på distans men då har man ingen att prata med om man kör 
fast, ingen att diskutera med. Höra vad dom andra tycker. Det viktigaste är att träffa  
andra. Det är ju förstås något som beror på hur gruppen är.  (Pia)

Flera av intervjupersonerna beskriver hur viktigt och roligt det är att träffa nya personer. 
Detta är stimulerande och är en viktig del av att gå i skolan, en upplevelse som också 
ger stimulans och motivation till fortsatta studier. 
Det är roligt det är bra att träffa nya människor, utvecklande att träffa andra, att möta  
andra.  (Stina)

Blandade åldersgrupper från skilda kulturer och med andra erfarenheter är en del av 
upplevelsen att gå i skolan. Karin beskriver att det är mötet med det okända som ger 
upphov till nyfikenhet och lust att lära.
Man lär känna nya andra människor, man får ny kunskap och känner att man vill lära  
sig mer. När man börjar diskutera saker om kultur när vi har så olika åldrar och från 
olika kulturer. En del är 19 och andra 50 så blir det ju jätteintressant. Det ger ju  
verkligen en inblick när vi är så blandade människor så blir det roligt. Det ger ju  
verkligen en inblick i olika situationer.  (Karin)
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Det beskrivs som spännande och motiverande att möta nya människor som är 
intresserade av att dela med sig. Detta förutsätter dock att det finns en möjlighet och 
ömsesidigt intresse av att mötas. Att knyta kontakter och skapa relationer ger 
tillfredställelse och livskvalitet, men är en ynnest som inte alla får ta del av. 
Man träffar ju olika människor och dom man attraheras av är dom som man kan prata 
med, ge och ta, livet är så kort. Vi har en tjej i klassen som är från Tyskland och hon  
säger att där har man ingen möjlighet att studera om man är över 40 år. Men det har  
man ju här. Jag trodde inte att jag skulle ha ett liv efter barnen. Men det har man ju.  
(Titti)

Karin beskriver hur viktigt det är att tillhöra en social gemenskap och att hon upplever 
det frustrerande att vara hemma och inte ha möjlighet att ta del av det som händer i det  
sociala livet. Det som annars ses som det primära i tillvaron, att ta hand om barn och 
familj får ge vika när det gäller att tillhöra gemenskapen i livet utanför hemmet. Skolan 
för Karin framställs också som en ventil, en instans för problemlösning. Att komma till 
skolan innebär att få avlastning och distans till problem i tillvaron. 
Jag har sånt behov av att träffa andra. Bara jag måste vara hemma en dag med sjuka  
barn så blir jag tokig. Jag har ett sånt behov av att ventilera mig att få prata. Jag  
längtar verkligen efter att få komma hit. Hemma har man ju sina privata problem men  
när man kommer hit… (Karin)

Vikten av att känna gemenskap och delaktighet i mötet med andra belyser Eva när hon 
jämför med tidigare negativa upplevelser av möten i skolan. Eva berättar om hur 
positivt det känns i skolan idag och att studierna som blivit till av en slump har 
utvecklats positivt genom goda relationer med andra klasskamrater: 

Jag trivdes inte i gymnasiet, jag trivdes inte alls. Jag gick i en annan skola innan, den  
var väldigt annorlunda sedan kom jag till gymnasiet allt var helt främmande, det var  
helt chockartat, hela attityden, allt kändes helt fel. Men sedan kom jag in i gänget i  
klassen och nu bara rullar det på. Det är jätteviktigt med gemenskapen i klassen Vi är  
en grupp som är jättesammansvetsade.  (Eva)

Att möta det som är välbekant

Att komma till skolan innebär att tillhöra en grupp, att möta nya människor, men också 
att uppleva gemenskap med det som är välkänt. 
Det som Carla beskriver som roligt med skolan är att träffa sina landsmän.
Träffa nya brasilianska människor det är roligt. Prata samma språk.  (Carla)

Farah beskriver vikten av att träffa andra landsmän, utbyta erfarenheter och att få prata 
med andra i samma situation:
På dagen man träffar andra och vi kan prata med varandra, dricka kaffe.  (Farah)

Att vara tvingad till gemenskap och möten

Det kan också uppstå problem med att ingå i en social gemenskap. Att vara vuxen, 
studera och gå i skolan innebär att under relativt strikta former tvingas idka gemenskap 
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med individer med olika erfarenheter och bakgrunder. Personer som kommer från skilda 
kulturer, som är i olika åldrar och befinner sig i skilda faser i livet har också olika mål 
och förväntningar med att gå i skolan. Att då vara nödsakad att arbeta tillsammans, i 
grupp är inte en självklar situation. Det framkommer en motstridighet i intervjusvaren. 
En mängd problem beskrivs gällande framförallt grupparbeten, som är en arbetsform 
som ofta leder till en ojämn arbetsfördelning, de flitiga arbetar medan de svaga och de 
oambitiösa smiter undan. Det framkommer en rädsla att lärarna inte ser detta och att 
betygen skulle kunna bli orättvisa. Det som också visar sig är en insikt i betydelsen av 
den sociala gemenskapen, vikten av samarbete och förmågan att arbeta i grupp Karin 
uttrycker frustration med att arbeta i grupp och ser att grupparbeten ofta leder till en 
ojämn arbetsfördelning i gruppen. Hon uttrycker med detta också en rädsla av att 
eventuellt inte få visa sina kunskaper, man skriver ju proven själva varför ska man då 
arbeta i grupp? 
Vi arbetar för mycket i grupp. Vi är ju så olika t.ex.… är nog äldst och så har vi en tjej  
som är 18 det är ju helt annat helt annorlunda liv och erfarenheter och så. Det kan ju  
det vara på ett arbete också, det är bra och dåligt, men jag skulle vilja ha mer  
individuella arbeten. Vi gör ju prov själva och vi skriver uppsatserna själva. Jag retar  
upp mig jättemycket på att vissa inte engagerar sig och inte anstränger sig. Vi har suttit  
fyra gånger och sista gången kommer dom inte och när vi ska redovisa kommer dom 
inte.
(Karin)

Det framkommer en insikt hos respondenterna att deras framtida yrkesval förutsätter 
och innebär samarbete och att skolan förbereder till detta. 
Karin tillägger till sin tidigare kommentar angående grupparbeten:
 Det är för mycket grupparbeten, jag skulle vilja att det var mer individuella arbeten.  
För dom som verkligen vill får ju en chans då. Men ok vi kommer att arbeta mycket i  
grupp i inom både vård och fritids och barnomsorg. Vi ska ju kunna diskutera och så.,  
ja det är svårt, vi ska ju samarbeta och jobba i grupp men då är det ju ett jobb och  
kanske blir annorlunda.  (Karin)

Carla anser att det är bra att arbeta i grupp. Det är ett bra sätt att lära sig, om det är ett  
bra klimat i gruppen, vilket inte alltid beskrivs vara fallet.
Att arbeta i grupp är bra, det är inte alltid det fungerar men man måste försöka. 
(Carla)

Det framkommer att grupparbete inte sällan leder till problem, eftersom alla inte har  
samma inställning och förhållningssätt till studier och skola. Även sådant som att passa 
tiden och att inte störa varandra kan skapa motsättningar och irritation. 
Det är mycket tjafs, kamraterna kommer för sent. i arbetena arbetar inte alla. Det  
skulle vara lite mer regler, kommer dom för sent hela tiden skulle lärarna stänga  
dörren. I den skola jag gick förut stängde dom dörren och vi fick inte närvaro på den  
timmen och då fick man inte CSN...// ... I skolan ska inte alla ropa på en gång, det ska  
vara mer regler.  (Stina)

Även Carla beskriver att hon störs när de andra studerande pratar eller kommer för sent.
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Man måste säga till när dom stör... //...Det här är en bra klass ingen gnäller, alla vill  
läsa och lära. Bra med lite ordning.  (Carla)

Att möta lärare

Att träffa lärare väcker blandade känslor, positiva såväl som negativa. Det som beskrivs 
i intervjuerna är hur betydelsefulla, och inte sällan avgörande, dessa möten kan vara för 
upplevelsen av att studera och även för studieresultaten. Eva hävdar att lärarna är 
kanske det som är viktigaste både när det gäller att skapa motivation och att stimulera 
till ny kunskap. 
En bra lärare lyfter ett ämne sjuttio procent. En bra lärare kan få en att tycka att ett  
ämne är jätte- intressant. ..// .. Det var en jätte gullig lärare, hon hjälpte mig. Jag kände  
det som att hon trodde att jag kunde och då kunde jag det.   (Eva)

Eva beskriver hennes upplevelse av att träffa en lärare som motiverade och trodde på 
hennes förmåga, och beskriver detta som början på hennes framgång i studierna. 
Jag fick en push i rätt riktning. Det började med att jag fick mitt första VG. Kom ihåg  
det, efter det har det bara gått på. Jag kom jätteväl ihåg det efter det har det bara gått  
spikrakt. Nu bara galopperar det, nu kämpar jag för att få de högsta betygen.  (Eva)

Lärarnas engagemang och inställning till de studerande är betydelsefullt. Att möta lärare 
som är engagerade och bryr sig är viktigt när det gäller den positiva upplevelsen av att 
studera. Titti beskriver: 
Det är ju mycket lärarnas kapacitet, det kan ha varit en annan lärare så hade det varit  
en annan sak. Det är ju lärarna som gjort att man verkligen engagerar sig i  
undervisningen..//.. Gunnel kommer hit fast hon är sjukskriven bara för att se hur vi har  
det. Det tycker jag är starkt.  (Titti)

Eva upplever att hon som vuxenstuderande blir bemött som en likvärdig person och att 
bli visad respekt till skillnad från hennes erfarenhet från ungdomsgymnasiet. 
Man kan föra en vuxen dialog, ok du är lärare men vi är ändå två vuxna människor.  
(Eva)

Lärarnas kompetens

Lärarnas kunskaper och erfarenhet inom området framhålls som viktiga. Titti uttrycker 
klart hur betydelsefullt hon tycker det är att lärarna verkligen har yrkeserfarenhet: 
Vi har så bra lärare, dom är inte vilka lärare som helst, dom har år av erfarenhet. Det  
finns inte en fråga som dom inte klarar, då känner man ju att det är roligt att lära  
sig.//.. Dom har så mycket kunskap, det genomsyrar undervisningen. Det är inga lärare  
som är utexaminerade från någon skola, dom har så mycket i ryggsäcken. Man känner  
att dom vet vad dom pratar om. Det finns inga tvivel, även om man kommer utanför  
ramarna så har dom ändå svar.//..Jag vill säga att vi här är så privilegierade att vi har  
dom här lärarna som verkligen vet vad vi behöver för kunskap ute i vården. Dom tar  
inte bara upp det som står i böckerna.   (Titti)
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Titti jämför också skillnaden i upplevelser av de lärare hon mötte som ungdom och de 
lärare som hon nu möter som vuxenstuderande på ett praktiskt inriktat program. Lärarna 
på ungdomsgymnasiet hade lärt sig sina ämnen på Lärarhögskolan och inte ute i det 
verkliga livet. Att som lärare verkligen ha praktisk erfarenhet av det som man 
undervisar i beskrivs som mer seriöst och förtroendeingivande. Det som läraren 
presenterar i det fallet är väsentlig kunskap.
Skillnaden är nog att lärarna dom hade lärt sig att bli lärare på gymnasieskolan inom  
vissa ämnen. Det var inte så att dom hade jobbat som sjuksköterska eller med 
handikappade eller något annat innan så att dom vet vad dom här framtida  
undersköterskorna ska känna till och behöva lära sig, dom vet vad som behövs på  
arbetsmarknaden, dom har varit där.  (Titti)

Lärare bedömer

Lärare är de som bedömer och som ger kritik. Bedömning, examinationer och 
provtillfällen beskrivs som nödvändiga, även om dessa inte alltid innebär den positiva 
upplevelsen av att studera.
Man måste göra prov för att veta om man har kunskap innan man får betyg. Det är  
viktigt att läraren vet om man kan innan dom sätter betyg..//.. En del lärare är  
jättesnälla, andra lärare är hårda, jag tycker om när lärarna är hårda. Jag kan bli  
ledsen när en lärare kritiserar mig, jag måste visa henne.  (Stina)

Det är viktigt att inte göra lärare besvikna, man har ett ansvar gentemot sina lärare. 
Lärarna kan bli besvikna om det visar sig att man inte har läst.   (Stina)

Carla har förståelse för att lärarna, som hon uppfattar det, tröttnar på de studerande som 
inte klarar sig. Hon visar samtidigt på en styrka, en självkänsla och sin rätt till 
självbestämmande. 
Lärarna är trötta på de elever som inte klarar sig. Lärarna har kommit till mig och sagt  
att jag kanske inte klarar att läsa den här utbildningen. Du ska kanske läsa någon  
annan utbildning. Men då säger jag att det är jag som bestämmer men det känns lite  
jobbigt..//.. Det känns som dom vill ta ifrån mig. Det är jag som bestämmer, de är här  
för att hjälpa. (Carla)

Lärarna är de som vet mer och talar om vad de studerande egentligen kan.
Dom vet mer än mig. (Carla)

Lärarna ser och upptäcker det som varit okänt för de studerande själva.
 Ja, dom har sett något som jag inte var medveten om (Titti)

Lärare är auktoriteter och är i lärarrollen en person med makt och den som det är viktigt 
att få uppmärksamhet ifrån. Det är inte självklart att ifrågasätta sin lärare både på grund 
av en rädsla för att utmana och en själklar tro på expertis. Pia lyfter fram sin frustration 
och upplevelse av att inte bli sedd och rättvist bedömd. 
När jag frågade vad jag skulle göra för att få ett högre betyg sa hon att jag skulle läsa  
mer. Det gör väl inte att hon vet mer att jag kan...//.. Hon säger att jag ligger på ett G  
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för att jag måste visa mer, vara mer aktiv. Det har varit flera gånger när jag har varit  
den enda som har räckt upp handen. Det är jobbigt när jag vet att jag kan mer än vad  
hon ser. Hon bara ignorerar mig, när jag vet att jag kan mer… //..Jag vågade fråga  
henne varför, jag har alltid varit rebellisk men det känns jobbigt som att jag kritiserar  
en lärare; - Du gör så här och det får du inte.   (Pia)

Sammanfattning och analys
Att möta andra, såväl studerande som lärare är viktigt. Möten med andra studerande ger 
social samvaro, upplevelse av att tillhöra en gemenskap, men också kunskap, ny 
erfarenhet och nytt perspektiv på tillvaron. I skolsituationen beskrivs att det uppkommer 
relationer med nya människor, från skilda kulturer, i olika åldrar och med skiftande 
bakgrund. Dessa möten ger i sin tur upphov till ny kunskap, erfarenhet och motivation. 
Enligt det interaktionistiska perspektivet är det i mötet med andra, i den sociala 
situationen som individen har möjlighet att utvecklas och socialisationsprocessen 
sker.128 

Det framkommer att det också i dessa möten kan uppstå konflikter och problem. Det är 
inte självklart att samarbeta med personer som har andra förutsättningar och mål med 
sina studier. Det som ändå blir uppenbart i svaren är en medvetenhet om vikten av att 
arbeta tillsammans. Det synes pågå en inre dialog hos enskilda respondenter vad gäller 
deras inställning till möten med andra. Detta kan jag se som den dialog enligt George, 
H. Mead pågår mellan I och Me. Denna dialog som anses vara en förutsättning för att 
självet ska utvecklas och vi ska växa som människor.129 Enligt Moira Von Wright är det 
dialogen mellan I och Me och möten med andra som ger upphov till meningsskapandets 
triadiska relation. Den process som beskriver hur medvetandet formas genom skiftet 
från individuellt medvetande till intersubjektivt meningsskapande.130

Flera av intervjupersonerna beskriver möten med det nya som spännande och lärorikt, 
men också att möta det välbekanta skildras som något som berikar. Såväl Carla som 
Farah beskriver att träffa landsmän, tala samma språk är en positiv del av upplevelsen 
av att gå i skolan. Jag tycker mig se, att för att våga ta ett steg mot det okända är det 
viktigt att ha en fot kvar i tryggheten. Det är viktigt att ny kunskap, nya värden och 
normer utgår från det som är begripligt och det man har en viss förståelse för. Det är 
viktigt att den studerande känner en delaktighet i skolan såväl emotionellt som socialt.131 

Detta resonemang överensstämmer med de känslor som uttrycks i intervjuerna när det 
gäller vikten av att träffa, tala och känna stödet av sina landsmän. Att träffa landsmän, 
att tala samma språk innebär att utbyta gemensamma värden, normer och använda sig 
av ett liknande uttryckssätt. Mead beskriver i detta sammanhang, att det är via 

128 Mead, George, H.  (1995)  sid: 7-20

129 Von Wright, Moira  (2000). sid: 132

130 Ibid. Sid: 73

131 Ibid. Sid: 72
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gemensamma responser som individen har möjlighet att skapa och bibehålla relationer 
till andra. Dessa gemensamma responser som möjliggör umgänge skapar också 
möjlighet till att upprätthålla distans och möjliggör upplevelse av såväl avstånd som 
närhet till individerna runt oss. Detta kan leda till att vi är enade inför en gemensam 
fiende; barriärerna försvinner…132 Inför det som är främmande har vi en tendens att 
sträcka ut handen mot det eller den som upplevs som mindre främmande.

Lärarna är viktiga.  Det är lärarnas kompetens, kunskap och delaktighet som till stor del 
avgör hur de studerande upplever sina studier. Att möta duktiga lärare med erfarenhet 
från verkligheten beskrivs som viktigt för att vara säker på att man som studerande 
verkligen får den kunskap man behöver och som kommer att erfordras i den aktuella 
yrkesverksamheten. Det är läraren som har makten, som bedömer och sätter betyg, men 
också den person som motiverar och är stödjande. Lärarnas förmåga ifrågasätts inte och 
att som studerande betvivla lärarens kompetens är långt ifrån självklart. Mead använder 
sig av begreppet den generaliserade andre vilket innebär de dominerande attityder, 
normer och regler som gäller i ett samhälle.133 Det är genom utbildning möjligt att ärva/ 
bli delaktiga av de attityder som gäller i samhället. Läraren kan ses som en representant 
för den generaliserade andre och är den som förmedlar kunskap och erfarenhet, vilka 
till en del utgör de eftertraktade gemensamma responserna som är grunden för den 
sociala gemenskapen. Att ifrågasätta läraren är att tvivla på den generaliserade andre, 
vilket är detsamma som att betvivla det samhälle personen lever i. 

Det som framkommer i intervjuerna är respondenternas tilltro till lärarnas omdömen, 
det är lärarna som vet och kan. Lärarnas engagemang, förmåga att bemöta de studerande 
som jämlikar och verkligen se de studerande som subjekt framstår som viktigt och är 
enligt von Wright en beskrivning av homines aperti, det vill säga öppna människor.134 

Bilden av homines aperti – den öppna människan inbegriper bland annat att människan 
formas utifrån den eller det vi möter och att mitt själv gestaltas och präglas utifrån den 
sociala situation jag befinner mig i. Bilden av den öppna människan innebär ett 
relationellt perspektiv i vilket individerna riktar uppmärksamheten mot varandra. 135 Att 
inte bli bekräftad och uppmärksammad av sin lärare såsom Pia beskriver det, innebär att 
inte möta/mötas som den öppna människan, homines aperti. Detta leder till att den 
pedagogiska situationen inte kommer att leda till en intersubjektiv meningsskapande 
process, eller ett lärotillfälle som leder till ökad kunskap, vidgade horisonter som 
berikar den studerande.136 

132 Mead, George, H.(1995) Sid: 160

133 Ibid. Sid: 189

134 Von Wright, Moira (2000) Sid: 148

135 Ibid. Sid: 179

136 Ibid. Sid: 123-124
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Hinder- svårigheter
Det framkommer i intervjuerna att det finns ett flertal hinder i vägen för att som vuxen 
nå framgång i studierna, vilka kan härledas utifrån såväl yttre som inre faktorer. Jag 
inleder med att redogöra för den konflikt som beskrevs avseende att kunna uppfylla 
såväl familjens, barnens krav med lärarnas förväntningar på studieresultat. Vidare 
redogör jag för de hinder som uttrycks bero på tidsbrist och ovanan vid att studera. 
Därefter beskriver jag de språkliga brister som respondenternas upplever och som 
innebär att misslyckas eller inte nå de önskvärda framgången med sina studier. Detta 
kan sammanfalla med upplevelsen av hinder i mötet med outbildade kollegor. Jag 
avslutar med att återge de problem som beskrivs när det gäller ovanan vid teknisk 
apparatur och en otillfredsställande estetisk miljö. 

Ansvar

Ett flertal av de hinder och svårigheter som upplevs beror på ekonomiska faktorer och 
härrör sig från våra materiella och fysiska behov. Att studera som vuxen innebär ofta att 
ha familj, och barn vilket innebär ett ekonomiskt ansvar. Förälderskap medför också ett 
socialt ansvar som inte går att prioritera bort. Lena beskriver att studera kan leda till 
problem då man som vuxen även har ansvaret för barnen.
Det är svårt när barnen är sjuka jag måste vara hemma. Jag måste vara hemma, min 
man måste arbeta, det är ekonomin du vet…//Ja det är mina barn som påverkar mig.  
Det är inget annat. Det är när barnen är sjuka och jag måste vara hemma. Jag känner  
mig stressad oh gud man förlorar så mycket.  (Lena)

Pia hade inte insett svårigheterna med att studera som vuxen innan hon började sina 
studier. 
Jag har fått kompisar som fått barn som säger att dom ska börja plugga så tänker jag… 
Om jag skulle studera vidare så tänkte jag att jag skulle göra det när han var liten, det  
var inte som jag trodde. Det var inte så lätt.  (Pia)

Att vara vuxen innebär ett ansvar mot familjen som inte går att undkomma och som 
framställs som det som ändå är det som är viktigast av allt. 
Någon måste ju ha rena kläder. Det är allt det där man måste göra hemma. (Pia)

Den vuxenstuderande upplever sig ofta otillräcklig, att gå i skolan, att ha barn och 
familj är att uppleva sig splittrad och att inte räcka till. Det är plikter som måste utföras i  
hemmet och i skolan. Barn, make och lärare ställer krav. Det är inte enkelt att prioritera,  
hur man än gör är det något eller någon som blir lidande. 
Mycket stress att gå i skolan, man har barn och familj hemma tillsammans med alla  
sysslor både i hemmet och i skolan. Det är stress hela tiden.  (Stina)

Studier innebär att inte vara ledig när man kommer hem. Känslan att något är oavslutat 
och inte riktigt klart, finns ständigt närvarande. Det finns alltid något som man inte har 
läst igenom tillräckligt, en inlämningsuppgift som skulle kunna utvecklas ytterligare. 
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Att arbeta innebär att arbetsdagen är slut när man kommer hem. Att gå i skolan innebär 
att dagsverket aldrig tar slut.
Man är aldrig ledig. När man jobbar kommer hem och är ledig men studierna finns  
alltid där. Det är en annan sorts stress än när man jobbar man är aldrig ledig. Man 
känner att man alltid skulle behöva sitta med böckerna//    (Eva) 

Prioriteringen mellan familjen, skolan och studierna är ingen lätt uppgift. Det gäller att  
organisera sin tid. Det är viktigt som vuxen att planera för att få tiden att räcka till alla  
de åtaganden man har som vuxen. Det är den skyldighet man har som vuxen när man 
har valt att studera.
Det är inte svårt att lämna barn. Jag lämnar dom klockan sju sedan kommer jag hit  
klockan åtta och då kan jag koppla av till klockan åtta och trettio. Det är viktigt att  
planera så att allt fungerar. För många är det ett problem med man och barn. Men jag  
får betalt för att vara här i skolan. Jag har valt det.  (Lena)

Tiden

Det som beskrivs som ett av problemen med att studera som vuxen är bristen på tid. Det 
framkommer också att tiden är knapp vad gäller kurslängden och den höga studietakten. 
Tidsbristen leder också till att man inte har möjlighet att ta tillvara de möjligheter till  
stöd som finns att tillgå.
Jag skulle behöva mer tid, jag har inte tid att åka till studiestugan, kanske det vore bra,  
men det är tiden. Man känner att man skulle behöva mer hjälp, men det är tiden.  
(Stina) 

Flera av respondenterna uttrycker att det är länge sedan de studerade, de är studieovana 
och att de därför har svårt att hålla den höga studietakten. Även tidsbristen hos lärarna 
ses av de studerande som ett problem som kan leda till misslyckande och försvåra deras 
studier. Carla menar att det var på grund av att lärarna inte hade tid att ge den hjälp hon 
behövde som var orsaken till dåligt resultat i en kurs, en kurs som hon ska gå om och nu 
hoppas få mer hjälp i. 
Jag hoppades att det skulle bli bra, det är lite svårt men jag hoppas att jag ska klara  
mig. Jag hoppas att det kommer att gå bättre för jag vill klara mig. Kanske var det  
språket några ord jag inte kunde och jag fick inte hjälp. Dom hade inte tid.   (Carla)

Det beskrivs en oro och ett tvivel med avseende på den höga studietakten och de korta 
kurserna. Titti ställer sig undrande till om hon verkligen hinner och har möjlighet att ta 
till sig all den nödvändiga kunskapen som hon behöver för att klara sig ute i yrkeslivet.
Jag känner att vi inte hinner gå igenom så mycket vi vill, vi måste hoppa över därför  
kurserna är så korta att vi inte hinner så mycket. Medicinsk grund är på två terminer,  
skulle lätt kunna vara på tre. Det går så fort. Vi ska ju använda oss av de här när vi går  
ut i arbetslivet och när man läser på så kort tid och att det går så fort är det ju risk att  
man glömmer.    (Titti)

Titti beskriver hur viktigt hon ser på arbetet med människor och att det är viktigt att 
utbildningen får den tid den borde få. Hon ser tidsbristen som ett problem som hon 
ställer sig frågande till. 
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Det är ju ändå människor man jobbar med. Det är viktiga saker. Det är ju egentligen en  
treårig gymnasieutbildning och att man har komprimerat den, det är ju… (Titti)

Det framkommer hur värdefullt det upplevs att ha skolförlagd undervisning och att det 
också kan finnas ett behov av ytterligare schemalagd tid i skolan.
Lite längre tid att få läsa, mer genomgångar, mer tid i skolan.   (Pia)

Ovana vid studier

Det framkommer även i intervjusvaren att det inte upplevs som självklart att vara äldre 
och studera. Självförtroendet är inte i topp, man känner sig studieovan, det var länge 
sedan man gick i skolan. Man upplever att man är gammal. Carla beskriver hur hon 
känner det vid prov. 
När jag sitter och har prov det kommer ingenting, det är något som blockerar, det är  
bra med prov men det är svårt jag har ett gammalt huvud, jag vet inte, jag kan inte.  
(Carla)

Titti berättar om sin studieovana och hennes osäkerhet att klara av att sätta sig på 
skolbänken efter många år:
Jag trodde aldrig att jag skulle klara av den här kursen, no way, jag är ju gammal och  
gaggig och har jättedåligt minne… (Titti)

Att skriva

Att skriva upplevs som en svårighet. Det är vanligtvis lättare att prata än att behöva 
sätta ord på papper, men det anses viktigt att kunna skriva. Det är väl känt att det ute på 
arbetsplatserna är ett krav att kunna dokumentera. 
Det är viktigt att man kan skriva på en arbetsplats. Det är viktigt att kunna skriva. Du  
måste kunna skriva om en person att kunna dokumentera. Om man bara har muntligt  
man vet inte om man kan skriva.  (Carla)
 
Det finns en rädsla att läraren missförstår det man har skrivit och att det finns en fara i 
att skriva för mycket, då ökar sannolikheten att det blir fel. Det kan också vara svårt att 
förstå lärarnas frågor.
Stina förklarar varför hon tror hon inte får högre betyg:
Jag tror det kan vara svenskan, det fattas bokstäver men det är ju inte svenska. Jag  
vågar inte skriva mer för att det ska bli fel. Några rader för att ibland tänker jag att om  
jag skriver mer… Ibland undrar jag varför jag inte får, ibland kanske inte läraren  
förstår för att jag har glömt något ord. (Stina)

Stina anser ändå att prov är nödvändigt:
Man måste ha prov, det vore bra med muntligt, jag har svårt med ord ibland, ibland lite  
fel. Det kommer frågor som är jättesvåra. Ibland blir det bra ibland blir det lite fel.
 (Stina)
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Det är viktigt med prov, det är nödvändigt för att få bevis på att man har den kunskap 
som krävs men är också nervöst och pressande. Carla anser att vore bättre med mer 
muntliga examinationer:
Du skriva, jag berätta. Vore bättre med att prata. Jag är inte bra på att skriva, mycket  
bra på att prata. Jag blir osäker och blandar en fråga med något annat. Jag har stora 
problem med prov. (Carla)
 
Carla anser att:
Det vore ingen mening att gå i skolan utan prov. Det skulle bli för lätt.   (Carla)
 

Språket

Att studera på ett främmande språk, att inte vara fullt ut förtrogen med det svenska språket är 
något som ställer till med problem. Detta framkommer från de studerande som inte har 
svenska som modersmål. De ”svenska” studerande uttrycker likväl problem vad gäller 
språket, men ur ett annat perspektiv. Att möta studerande med brister i språket leder till 
svårigheter i samarbetet, det tar tid att hjälpa till och att översätta. Det är inte lätt att  
inhämta ny kunskap när man inte förstår. Carla hävdar att orsaken till hennes 
svårigheter med studierna beror på språket.
Jag är inte svensk, jag är inte född här…//... Många svåra ord i medicinen. Alltid nya  
ord. Ungefär som du skulle flytta till ett annat land.   (Carla)

De ”svenska” studeranden visar på insikt och förståelse för problemen som uppstår när 
man inte studerar på sitt hemspråk. Samtidigt kan detta bli ett problem för dem själva.
Och så är det dom som inte kan svenska, ja dom är jätteduktiga men dom förstår inte  
ibland när vi har grupparbeten så måste jag sitta hela tiden och översätta och jobba  
som tolk. Sedan får jag sitta hemma och plugga på kvällen. Jag beundrar dom att  
komma hit och så. Jag är ju inte här för att jobba som översättare åt dom. Det är klart  
man ställer upp men att sitta och översätta 20 ord då får man sitta på kvällen och läsa.  
(Karin)

Karin beskriver att det existerar två tydliga grupper bland de studerande, det är Vi 
”svenska” och dem som inte har svenska som modersmål. Detta är en konflikt för Karin, 
ett problem som hon inte kan se någon lösning på. Intellektuellt har Karin en förståelse 
och en insikt i att det är fel att det ska vara en gruppering mellan de som har 
språkförståelse och de som inte har svenska språket fullt ut. Känslomässigt är det en 
belastning att arbeta med de språksvaga, tidsbristen återkommer som en viktig faktor 
och det egna resultatet är det som synes och sist är avgörande.
 Det känns svårt att lägga fram det. Det kan bli känsligt och fel, dom tar det ju väldigt  
personligt. Jag beundrar verkligen dom att komma hit och så. När vi ska välja  
grupparbeten så känns det faktiskt som mobbning som när man gick i 3:an och skulle  
välja brännboll och man alltid valde dom bra och det göra man ju, för att ja många av  
dom är jätteduktiga, men jag förstår inte vad dom säger och dom förstår inte vad jag  
säger och då väljer jag dom som jag snabbt kan komma i gång med jobbet med. Det är  
ju språket. Dom tycker att vi särbehandlar dom. Det gör ju dom med, men när vi  
svenskar gör det så blir det ramaskri.
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Även Pia ger uttryck för en vi och dem känslan och att dem är de svagare:
Det finns dom som inte vågar fråga, det finns dom som himlar med ögonen när man 
frågar, det är därför dom inte vågar fråga det gäller framför allt dom som inte kan  
svenska, jag har tagit upp det här, förstår jag inte så frågar jag. Alla är här för att lära  
ingen är bättre än någon annan. De kan ju sitta här som utbildad advokat.  (Pia)

De som har språket är de starka oavsett utbildning och bakgrund. Det framkommer en 
förståelse för allas lika värde, en humanistisk grundsyn men som kanske inte delas av 
alla. De som inte har språket ses som mindervärdiga och utgör den svaga gruppen, 
oavsett tidigare studier.

Kollegor

Det framkommer även problem när det gäller mötet med kollegor och deras brist på 
utbildning och kunskap. Maggan redogör för sina tankar om förhållandet på sin 
arbetsplats:
Man går ju i skolan för man vill utvecklas. Chefen kanske skulle titta över, det borde  
vara fler som gick. Ibland när man ska förklara något för nån så förstår dom inte. Dom 
säger att dom kan men det kan dom inte. Det blir en konflikt när dom inte förstår. Inte  
för att jag vill klaga på invandrare men det är otroligt för mycket invandrare på mitt  
jobb. Det är otroligt mycket invandrare på jobbet, dom håller ihop och skyddar  
varandra …//…Det är inte bra att samla ihop dom i en klump så där man ska blanda 
tror jag… (Maggan)

Fysisk miljö

När det gäller den estetiska miljön framkom bristen på gardiner och kyla, vilket 
upplevdes som besvärande. På frågan om det var något som behövdes förändras i skolan 
ansåg Carla att skolan behövde gardiner.
Varför har ni inga gardiner?   (Carla)

På frågan vad Titti skulle vilja ändra på svarade hon: 
Det skulle i så fall vara att det är så kallt i det här klassrummet (Titti)

Även Farah klagar på att det är kallt och att hon fryser:
Det är så kallt, jag fryser alltid.   (Farah)

Karin tycker att tvånget att använda sig av datorer i skolan är ett problem. Att lära sig att  
hantera ny teknik är tidskrävande och pressande, men är en förutsättning för att infria de 
förväntningar som samhället ställer. Datorvana är en förutsättning för att kommunicera 
och vara delaktig i dagens samhälle, detta är en realitet som Karin kommit till insikt i  
genom sina studier. 
Jag har ingen dator hemma. Hela samhället, mina barn, allt hänger på datorer. Det ska  
mailas hit och dit. Jag har inte skrivare och men lämnar ja in handskrivet för jag kan  
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inte får det bära eller brista. Mitt liv ser ut så. Arbetet försvinner och. Men det är ju så  
hela samhället är uppbyggt.  (Karin)

Sammanfattning och analys
Det är en mängd faktorer som kan vara hinder och problem för att som vuxen kunna 
genomföra sina studier. Att ha ett vuxenansvar med barn och familj är i detta 
sammanhang en faktor som leder till känsla av otillräcklighet. Tiden räcker inte till för 
att tillfredställa de förväntningar som familjelivet ställer i kombination med kraven från 
lärare och skola. De studerande som beskriver sig vara minst stressade och anser sig 
vara mer framgångsrika i sina studier, är de som betonar vikten av att organisera och 
prioritera sin tid. Mead beskriver relationer mellan responserna som en relation av 
orsak och verkan.137 Det som i ett sammanhang kan ses som mål och syfte kan i ett 
annat sammanhang ses som konsekvenser och en orsak av någonting. Att ha barn och 
familj kan ses som målet med tillvaron, ett mål som i studiesituationen kan innebära att  
studierna blir lidande.  

När vi är i färd med att företa oss något, i detta fall studier, kan vi konstatera att detta 
leder till en sammanhängande följd av händelser. För att underlätta genomförandet av 
studier även i vuxen ålder är det enligt Mead en viktig faktor att vi har den uppsättning 
organiserade responser som innebär att vi kan se ett kausalt händelseförlopp. Att vi kan 
se förhållandet mellan händelse och respons, att ha förmågan att bedöma orsak och 
verkan. Detta förutsätter enligt Mead den mänskliga intelligensen.138 Det är som 
vuxenstuderande nödvändigt att ha förmågan att se de möjligheter som studier ger och 
att kunna prioritera sin tid. 

Ovana vid studier, svårighet att uttrycka sig skriftligt och problem med språkförståelse 
är ytterligare hinder som framkommer ur intervjuresultatet. Det som tydligt beskrivs är 
en gruppering, vi och dem, vilket symboliserar vi som talar svenska och de som inte 
talar svenska. Von Wright talar om den slutna eleven, homo clausus, där individen ses 
som ett subjekt.139 Eleverna är enligt detta synsätt en mängd subjekt som kan 
kommunicera och samverka, men som utgör en grupp elever. Det är enligt denna 
åskådning subjektiviteten som står i fokus, inte intersubjektiviteten, det är subjektet, 
eleven, som är normaliteten och som är idealet. Detta innebär att den enskilda individen 
kommer att jämföras med idealbilden av studerande, en idealbild som långt ifrån alla 
kan nå upp till. De kommer att utgöra en massa av språksvaga individer, en grupp i 
vilken det inte går att och heller inte är intressant att urskilja den enskilda människan. 

137 Mead, George, H. (1995), Sid: 103

138 Enligt Mead är det i det centrala nervsystemet som organiserandet av responserna sker. Vårt agerande, våra reaktioner är den 

respons, det svar som individ ger på attityder som personen möter i sin sociala omgivning. Denna respons anses bero på stimulering av 

neuron och genom en biologisk process i det centrala nervsystemet ger uppkomst till de organiserade responserna som beskrivs ge 

förutsättningar för att kunna se orsak och verkan. Mead, (1995), Sid 104

139 Von Wright, Moira (2000), Sid: 176
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Att komma till ett land där man inte förstår språket innebär även att identiteten 
påverkas. I intervjusvaren framkommer att även om en person har en hög utbildning 
från sitt hemland tillhör man likväl de svaga i studiegruppen. Enligt Mead innebär ett 
nytt språk även att individen får en ny mentalitet. Det är genom språket vi kan ta del av 
litteratur, TV och film vilket ger oss kulturell delaktighet i landet. Språket ger oss också 
möjlighet att förstå de regler och normer som gäller i samhället. Språkförståelsen ger 
möjlighet att ta del av den generaliserade andre.140 Utan språket kommer vi att förbli 
utanför och tillhöra den svaga gruppen oavsett tidigare studier, erfarenheter och 
kompetens.

Svårigheter att uttrycka sig skriftligt upplevs som ett problem för såväl den språksvaga 
invandrareleven som den svenska studieovana eleven. Detta är en svaghet som de 
studerande är medvetna om och som de inser konsekvenserna av. Förmågan att skriva 
har stor betydelse när det gäller möjlighet till framgång i studier och även delaktighet i  
samhället. Detta överensstämmer med Meads teorier om konversationen med de  
signifikanta symbolerna som en förutsättning för den sociala processen.141 

Utan förmåga att kunna ta del av de gemensamma signifikanta symbolerna är det heller 
inte möjligt att ta del av det som Mead beskriver som organisationen av de attityder  
som är gemensamma för gruppen och som utgör det organiserade jaget.142 Detta 
uppfattar jag, som att det genom att vara familjär med den organisation av attityder, den 
generaliserade andre, möjliggörs för individen att bli delaktig i gemenskapen. Att 
tillhöra ett samhälle, en grupp, är det som formar personligheten, bildar identiteten och 
leder till att självet uppstår. Enligt denna teori är möjligheten att tillhöra samhället  
avhängigt ett gemensamt språk. Det är språket, tal- såväl som skriftspråket som 
möjliggör att ta del av de attityder som är betydelsefulla i det samhälle som individen 
tillhör. Detta övertagande av attityder har också stor betydelse för framgång i arbetslivet 
och i skolan. 

Jag ser utifrån detta resonemang, enligt Mead, att det gemensamma språket är en 
förutsättning för de gemensamma signifikanta symbolerna, vilka möjliggör 
övertagandet av de organiserade attityderna, den generaliserade andre. I vilken ordning 
dessa faktorer faller in och vilken beroendeställning de har till varandra har jag svårt att 
se. Jag uppfattar den ena som beroende av den andre och vice versa. Maggan beskriver 
konflikter i mötet med kollegor, vilka inte enligt hennes åsikt har kunskaper och inte 
förstår språket. En konflikt som kan ses ha sitt upphov genom brist av signifikanta 
symboler och avsaknad av förståelse för den generaliserade andre.
 
Den fysiska miljön är en icke oviktig del av de studerandes skolsituation. Det som 
framkommer som problematiskt är temperatur, estetiska värden och teknisk apparatur. 
Mead menar att vi människor har möjlighet att påverka vår miljö och att den mänskliga 

140 Mead, George, H. (1995), Sid: 200

141 Mead, (1995), sid: 140

142 Ibid.  Sid:125
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utvecklingen är ett led i och ett resultat av den miljö vi har format runt oss. 143 Enligt 
Mead är det är vi som bestämmer över och formar de yttre attribut som påverkar oss. 
Mead hävdar att: samhället i sig skapar sin omgivning genom att vara mottaglig för  
den.144 En utsaga som jag ser kanske inte stämmer för alla. Att påverkas av den fysiska 
skolmiljön och nya tekniska redskap utan att kunna bestämma, ha möjlighet att förändra 
och påverka ser jag kan innebära en källa till frustration och främlingskap.

Lärande
Ur intervjuresultatet framkommer det att studier innebär att lära och att få nya 
kunskaper samt att ta igen de teoretiska kunskaper som man av olika anledningar har 
missat tidigare i livet. Jag inleder med att redogöra för syftet med att studera som vuxen. 
Vidare redogör jag för den av intervjupersonerna beskrivna upplevelsen av skillnaden 
mellan att studera nu och då. Därefter redogör jag för den önskan som framkommer vad 
gäller att erhålla den kunskap som efterfrågas av arbetsgivare, men även en förhoppning 
att få den kunskap som behövs för att ge en bra vård och omsorg. Avslutningsvis 
beskriver jag de upplevelser av förändring och lärande för livet som intervjupersonerna 
beskriver. 

Studier ger trygghet

Att studera innebär förhoppningsvis att få kunskaper som leder till betyg och en fast 
anställning. Det som beskrivs i intervjumaterialet som det främsta syftet med studierna 
är att få en säker försörjning som i sin tur leder till ekonomisk och social trygghet. Det 
framkommer att studier innebär ökade kunskaper som leder till att man kan göra ett bra 
arbete. Ökade kunskaper beskrivs innebära upplevelser av uppskattning från 
arbetsgivare och upplevelse av större valmöjlighet. Utbildning och betyg är den 
formella bekräftelsen på kunskap vilket i dagens samhälle är biljetten till trygghet.
Ibland tänker jag att det bara är ett papper, om man trivs och är duktig så är det bara  
ett papper. Men det är väldigt viktigt att man har papper.  (Carla)

Carla beskriver sin upplevelse av att ta del av kunskap vilket har inneburit för henne att 
få en ökad säkerhet i sitt arbete och att få uppskattning. 
Jag har lärt mig jättemycket. Jag har utvecklats jättemycket, jag kan göra prov och  
klara det. Idag jag jobba. Jag är mycket bättre säkrare jag kan. Min chef tycker att jag  
har utvecklats jättemycket. Jag kan klara det för jag har utbildning.   (Carla)

Utbildning och betyg är inte bara viktigt för den studerande utan beskrivs även som 
viktigt för de som benämns som brukare, det vill säga vårdtagare och barn.
Om dom vet att jag har utbildning dom vet att jag kan, jag kan ge trygghet då.  (Carla)

Att lära sig lagar och normer är viktigt för att kunna fungera ute i arbetslivet. Stina 
beskriver vikten av att få kunskaper för att utföra ett bra arbete och bli en vårdare:

143 Ibid.  Sid: 180

144 Ibid. Sid: 180
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 Jag har lärt mig mycket mycket omvårdnad, att ta hand om människor…//Det som är  
viktigt för mig är att försöka arbeta med det jag lärt mig, reglerna och lagarna i  
samhället. Jag har lärt mig mycket om andra människor, hur jag ska behandla dom.  
Vad det är som gäller, vilka regler det finns. Det är det viktigaste.  (Stina)

Lena beskriver hur viktigt det är att som invandrare lära sig språket och genom detta 
kunna ta del av det som för henne är nytt och främmande.
Det viktigaste är språket. Jag ska jobba med andra människor, med barn och jag måste  
kommunicera, jag ska jobba med barn och jag måste ha språket. Det är viktigt med 
utbildning. Så att man lär sig hur det fungerar, man lär sig se med andra ögon, man 
kommer in i yrkesrollen, det lär man sig genom att gå den här utbildningen.  (Lena)

Kunskaper innebär att bättre fungera i arbetet, att få respekt från arbetsgivare och även 
ha möjligheter att kunna påverka sitt liv.
Jag kan kräva lite mer, jag kan gå vidare, jag tror det, jag behöver inte ta vad som  
helst.  (Carla)

Att lära nu och då

Det är stor skillnad mellan att studera som vuxen jämfört med när man gick i skolan 
som barn eller ungdom. Den vuxna personen kan se ett mål med sina studier som inte 
den yngre individen gör. Som vuxen har man gjort ett medvetet val.
När man är barn så var det ett måste, take it or leave it. Det var nog det som var så  
jobbigt. Som när jag gör läxorna med min son. När jag försöker motivera min son så 
kan han inte ta till sig att om jag gör läxorna så kan han få ett bra jobb när han blir  
stor. När jag var yngre var det jobbigt på ett annat sätt. Nu känner jag att jag har valt  
det här… (Karin)

Även Titti beskriver möjligheten att välja och att vara den som bestämmer över sitt liv 
som en viktig faktor för lusten till lärande.
 När man är ung så vill man ju…//..Ja det är skillnad när skolan är ett måste men det  
var så mycket annat som drog..//Det är stor skillnad men jag har ju själv mognat att jag  
kan ta till mig saker på ett annat sätt. Jag trodde nog att det skulle vara tvärtom att det  
skulle vara svårt att ta till sig… (Titti)

Att ha erfarenhet av livet, att veta vad man vill och att ha ett mål med sina studier  
framstår som betydelsefullt. Studier kan också vara en sporre. Pia beskriver studier som:
Utmaning för en själv, så var det inte på gymnasiet, man bevisar för sig själv att man  
faktiskt kan om man bestämmer sig…// De uppgifter vi har haft har jag faktiskt haft VG  
på. Så var det inte på Gymnasiet då var det knappt att man klarade av det.  (Pia)

Mer kunskap hos lärare och nya synsätt på funktionshinder beskriver Maggan som 
viktiga faktorer som underlättar hennes skolgång som vuxen. Maggan har dyslexi och 
upplever att det är den nya förståelsen för hennes svårigheter med att skriva och läsa 
som underlättar hennes studier som vuxen. 
Jag har mer kunskaper nu. Jag får mer hjälp nu än på gymnasiet, då var det jämt 
skriftligt och så. Nu kan jag göra mer muntligt. När jag gick gymnasiet på åttio- talet  
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hade man ingen kunskap..//.. hade utbildningen varit som nu då hade jag klarat av  
utbildningen mycket bättre och jag hade inte fått dom där Icke Godkänt, Icke Godkänt  
och jag hade av dom där betygen som man fick IG i. Dom andra var alltid mycket  
bättre man var tvungen att redovisa, man ville inte det var inte kul.  (Maggan)

Maggan ser även att skillnaden mellan nu och då beror på henne själv.
Jag är mer mogen nu sedan jag fått jobba. Det passar mig bättre att jobba jag är mer  
praktisk. (Maggan)

Vana och praktisk erfarenhet underlättar för dem som studerar som vuxna, att kunna se 
samband och kunna dra egna slutsatser utifrån egna erfarenheter skapar gynnsammare 
förutsättningar för lärande.
När jag var i den åldern så var det inte samma tankesätt, jag hade inget att relatera till.  
Nej det var när jag fick egna barn och började på Barn och fritidsprogrammet. Oha  
man lärde känna andra nya människor man fick ny kunskap och kände att man ville  
lära sig mer. Jag tror att det beror på att jag inte hade något att relatera till när man är  
aderton som när du är tjugofem- trettio år.  (Karin) 

Den vuxenstuderande har gjort ett medvetet val. Det är den självständiga individen som 
har rätten att besluta över sitt eget liv.
Att plugga som vuxen är något helt annan sak. Jag gör det för min egen skull… (Eva)

På ungdomsgymnasiet kändes inte studierna viktiga. Det är stor skillnad att studera som 
vuxen jämfört med att gå i skolan som barn eller ungdom. Att studera som vuxen 
innebär en medvetenhet och en insikt av konsekvenserna av sitt handlande. 
Jag tänkte inte alls. Jag var där så lite. Det var ingen idé betygen bara sjönk och så var  
det ingen mening med att fortsätta, utan det var lika bra att hoppa av.   (Eva)

Att vara vuxen innebär att ta ansvar på gott och ont. Karin beskriver att hon idag tar ett 
ansvar för sitt liv och för andra människor. Hur hon handlar kommer även att påverka 
andra människor.
Jag tänkte inte så när jag var nitton. När jag gick en kvällskurs jag struntade i den titt  
som tätt, fast vi hade gemensamma läxor och så. Jag struntade i det, jag tänkte bara på  
mig själv, man tog inte hänsyn, såg inga konsekvenser, man tog en utskällning när man  
kom. Där har jag tänkt om. Nu är det nog första gången. Nej nu har jag tagit studielån,  
jag har valt det här, jag är en vuxen människa. (Karin)

Att använda sina kunskaper

Teoretisk kunskap, skolkunskaper ger en ökad förståelse för arbetet. Upplevelsen att ha 
användning av sina nya kunskaper är berikande, ger arbetsglädje och ger ökad trygghet i 
yrkesutövandet. 
Jag förstår ju nu vad dom har för sjukdom och så, varför dom har ont eller ångest, man 
förstår att man kanske måste ge sig tid att sitta ner. Innan då hade jag inte förstått  
personens sjukdom. Jag förstår mina vårdtagare nu. Min kontaktperson till exempel  
han kan vara så envis och då får man ju lirka med honom 
– Vi provar, du kan nog. 
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Nu har jag mer tålamod med äldre sedan jag har gått i skolan. (Maggan)

Kunskap innebär att man får större förståelse för vårdtagaren och att man kan förstå 
reaktioner i en annan utsträckning.
Ja förut blev jag arg när en vårdtagare inte ville, nu när jag har gått i skolan förstår  
jag varför, han kanske har ont jag kan kommunicera med honom. Om man frågar om en 
boende vill ha kaffe eller te och hon säger nej, förstår jag att hon kanske har ont i  
magen och att hon kanske är förstoppad, min kollega som inte har utbildning förstår  
inte det.  (Farah)

Upplevelsen av att verkligen ha användning av sina kunskaper i det verkliga livet ger 
tillfredställelse och lust till lärande. Karin beskriver sina känslor när hon kan sätta in sin 
nyfunna lärdom i sin verklighet. Lärandet handlar också om att få ökad kunskap och 
insikt om andra människor. I intervjuerna framkommer att den kunskap de studerande 
upplever att de får med sig genom att gå i skolan, är kunnande och bildning som de 
även kommer att ha nytta av i sin vardag och i sin personliga utveckling.
Det roligaste som finns det är ju när man läser eller pratar och kan relatera till något  
man pratar om hemma. Som när jag och min sambo var på en föreläsning om att våga 
vara, som handlade om självkänsla. Samtidigt pratade läraren här om samma sak. Då 
blir man ju helt exalterad så man vet ju inte var man ska ta vägen. Och när vi pratade  
om kulturkrockar och man tänker att det handlar ju inte om oss svenskar, men både jag  
och min kille är ju svenskar båda två, men gud vad vi har kulturkrockar, till exempel  
hur vi firar midsommar och vad vi ska ha på julbordet och jag tycker det skulle vara  
rostbiff och det tyckte han var helt fel. Hela tiden… Nu förstår jag att kultur inte bara  
handlar om olika länder.   (Karin)

Att lära för livet - förändring

Kunskap och lärande skapar förutsättningar att se på tillvaron i ett annat perspektiv. 
Studier beskrivs skapa möjligheter att upptäcka sig själv, sina medmänniskor och ge 
ökad förståelse för andra.  Karin beskriver att hon som en följd av att gå i skolan 
upplever att hon idag har möjlighet att upprätthålla relationer, något hon tidigare inte 
har klarat av. Hon beskriver även hur skolan och de sociala kontakterna hon knutit där 
har förändrat såväl hennes egen personlighet som hennes syn på andra. Studier kan 
innebära att få en ny chans i livet.
Jag har ju inte kunnat ha ett förhållande tidigare i mitt liv förut. Nu har vi varit  
tillsammans i två år och ska gifta oss. Ju mer jag umgås med människor så förstår jag 
att det har att göra med min mamma och så. Jag känner att jag har blivit en helt annan  
människa, jag hade aldrig klarat det annars…// Jag har vuxit jätte mycket som  
människa det vet jag. Det här med vuxenutbildning är verkligen bra det kan nog hjälpa  
många människor.  (Karin)

Studier beskrivs innebära förändring. Titti beskriver att hennes liv tog en helt annan 
riktning, från en isolerad, begränsad tillvaro till ett liv med nya möjligheter. 
Jag började här och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Hela mitt liv är helt  
nytt så positivt…//Det roligaste med att gå i skolan är möjligheten att få lära sig så  
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mycket men det kan bero på mitt forna liv, att jag har levt ett väldigt isolerat liv, att jag  
inte har haft möjlighet att utvecklas som person men det kunde ju varit tvärtom att jag  
känt att jag inte alls orkat med. Det är över trettio år sedan jag pluggade, det är  
jätteroligt, jag känner att det bubblar.    (Titti)

Att studera innebär att förändras, att gå vidare. Kunskap kan innebära att det tidigare 
välkända känns främmande och såväl attityder som identiteten påverkas. 
Jag hade igen aning om mig själv. Det konstnärliga är jag ju bra på men det här hade  
jag absolut ingen aning om. Men det handlar nog mycket om mitt liv, min man som jag  
levde med, han sa hela tiden att jag inte kunde något och efter tjugotre år börjar man  
tro på det dom säger…// Det här är nog början på mitt nya liv. Min lärare sa att det  
låter som jag var pånyttfödd men jag kände att jag aldrig dög under alla år. Jag vågade  
inte tro på mig själv.    (Titti)

Det som från start kanske inte upplevs som själklart kanske under tiden kan växa fram 
till något positivt och utvecklande. Karin reflekterar över sina klasskamrater och 
framförallt en speciell person. 
Man ska inte döma. Det kanske finns dom som kommer hit och väljer att vara här bara 
för att få vara med människor fast dom kanske inte är intresserade när dom kommer hit.  
Dom kanske blir intresserade när dom känner att dom kommer att tillhöra en grupp och  
är välkomna. Det är en tjej här i klassen, det är nog ingen som har sagt god morgon till  
henne förut inte hemma eller i skolan. Hon vågar komma hit. Hon var inte ett dugg  
intresserad i början men hon har verkligen blivit det, det har sugit tag i henne och hon  
säger nu att ja jag vill göra det. (Karin)

Att börja skolan är att möta en ny kultur. Lena beskriver sin upplevelse av att komma 
från ett annat land och börja i skolan i Sverige.
Jag är från ett kommunistiskt land, nu är det på ett helt annat sätt för mig, det är något  
nytt…// Här är det ett helt annat liv.   (Lena)

Lena studerar på barn och fritidsprogrammet och upplever en helt annan syn på barn i 
Sverige jämfört med sitt hemland vilket leder till en annan syn på tillvaron och på 
individen.
Barn får säga vad dom vill. Vi kan prata med dom. Vi kan gå på restaurang och vi  
pratar med dom. Barn är viktiga, vi respekterar dom. Här är på ett helt annat sätt. Nu  
är det annorlunda. Nu lär jag mig att se med era ögon på barnen och på livet. Jag  
börjar tänka på ett annat sätt. Förut kunde jag tänka att någon var dum eller knäpp. Nu  
tänker jag att hon kanske gör som hon gör på grund av att hon har problem. Jag tänker  
innan jag dömer någon.   (Lena)

Studierna ökar möjligheten till reflektion och kan föda ett kritiskt förhållningssätt som 
kan omkullkasta tidigare sanningar och leda till avståndstagande. Karin beskriver hur 
studierna har förändrat hennes sätt att tänka och vidgat hennes horisont.
Jag pratade med en kompis som jag inte har pratat med på flera månader, jag har känt  
henne sedan jag var tre år och jag fick verkligen en chock. Jag har ju varit i skolan och  
pratat med olika människor och diskuterat och kommit fram till nya saker. Jag fick  
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verkligen chock men gud jag har inte tänkt på det tidigare men jag har verkligen tagit  
steget bort från det där egoistiska tänkandet som hon lever kvar i. Hon lever verkligen i  
sin bubbla hon går bara till jobbet och hem. Det händer inget, hon kan inte utveckla sitt  
tänkande för hon har inget att relatera till. Hon har två kompisar som hon sitter och  
pratar om samma saker med. För mig är det här verkligen kanon.   (Karin)

Att vara vuxen och studera kan vara att födas på nytt, men också uppleva att man var 
nära att gå miste om något värdefullt och kanske frustration över att vara för sent ute, att 
vara för gammal.
Jag vågar inte planera för framtiden, jag har ju fått ta emot så många smällar men om 
det fortsätter så här så vill jag fortsätta att studera, men jag är ju så gammal. Studier  
innebära att jag kan se med andra ögon, jag liksom hungrar efter att lära mig kunskap.  
(Titti)

Sammanfattning och analys
Att studera innebär en chans till att få en formell utbildning vilket är en viktig faktor för 
att kunna känna trygghet och uppleva delaktighet i samhället. Studier innebär kunskap 
som ger en större möjlighet att påverka sitt liv, kunskap ger makt. Det framkommer 
också att det upplevs som viktigt att få kunskaper för att göra ett bra arbete vilket ger en 
större arbetstillfredsställelse. Det beskrivs även att ökad kunskap innebär leda till ett 
större självförtroende, vilket sannolikt härrör sig från upplevelsen av att kunna erbjuda 
en ökad trygghet till de personer man möter i sitt arbete. 

Den efterfrågade kunskapen och kompetensen inom arbetslivet kommer ständigt att 
förändras. De kunskaper som idag önskas hos den som arbetar inom vård- och 
förskoleverksamheter är inte samma kunskaper och kompetens som efterfrågades för 
bara några år sedan. Enligt Mead bygger det demokratiska samhället på att alla har 
samma rätt och att; vars och ens vilja är allas vilja.145 Det demokratiska samhället 
uppfattar jag enligt Mead även kommer att utgöra det universella samhället, vilket är ett 
samhälle som bygger på och utgår från de behov som samhällsutvecklingen kräver.146 

Ett universellt samhälle är alltså en funktionell organisation, en samhällsform i vilket 
det sker en funktionell utveckling, avseende de kunskaper och kompetenser som 
efterfrågas. Med detta resonemang vill jag understryka vikten av och rätten till det 
livslånga lärandet. 

Respondenterna beskriver den ökade förståelsen de har fått för sina vårdtagare och 
upplevelsen av att kunna hjälpa dem i större utsträckning. Nya kunskaper och större 
insikt leder ofta till ökad makt, ett ökat ansvar och möjlighet till självförverkligande.  
Möjlighet till självförverkligande förutsätter enligt Mead att individen framhäver sig 
själv i förhållande till andra, i en speciell situation och att detta tillför gruppen något. Ett  
villkor för självförverkligande är även att det personen utmärker sig i, ger upphov till 

145 Mead. George. H. (1995) Sid: 202

146 Ibid. Sid: 202-203
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uppskattning av omgivningen.147 Mead beskriver, att vi i den fullt utvecklade 
organisationen, det universella samhället, kan uppnå självförverkligande genom den 
kraft som människan har i sin inneboende vilja att bistå en annan varelse.148 En kraft 
som leder till att vi intar en attityd av att vilja hjälpa genom omedelbar handling och att  
vi även kommer att uppleva tillfredställelse genom denna handling.149 Maggan, en av 
respondenterna, beskriver att det är genom sina studier som hon kan bemöta vårdtagare 
med större tålamod och har förståelse för de problem som kan uppstå i vårdarbetet, 
kunskaper som hennes outbildade kollegor saknar. Dessa kunskaper har givit henne 
högre självkänsla och större självförtroende.

I intervjusvaren framkommer behovet och glädjen över att få ta del av ny kunskap. Det 
som också beskrivs i intervjusvaren är att den kunskap och kompetens som flera av 
intervjupersonerna berättar att de har med sig från sina respektive hemländer inte 
överensstämmer med de kunskaper som efterfrågas i vårt samhälle. En del av den 
kompetens och kunskap som efterfrågas av de studerande gäller de normer, regler och 
lagar och är det som jag ser innefattas i det Mead benämner som den generaliserade 
andre. 150 Det framkommer tydligt i intervjusvaren hur viktigt det är att ta del av och 
lära sig de föreskrifter och levnadsregler som gäller i Sverige. Detta för att uppleva 
delaktighet, känna att man kan göra ett bra arbete och vara efterfrågad som arbetskraft i 
sitt nya hemland.  

Flera av respondenterna beskriver att upplevelsen av att studera som vuxen skiljer sig i 
stor utsträckning från när man som barn eller ungdom gick i skolan. Intervjupersonerna 
beskriver att det i vuxen ålder är möjligt att se syfte och mål med sina studier, vilket inte 
varit möjligt tidigare i livet. Att ha ett klart syfte och ett tydligt mål med sina studier ser  
jag överensstämmer med Meads tankegång om meningens logiska struktur i det 
trefaldiga förhållandet mellan gesten, anpassningsresponsen och resultatet av denna 
respons.151 Det vill säga det svar som personen får på sitt agerande från omgivningen 
och vad detta kommer att få för konsekvenser. När det gäller studier och skolgång kan 
jag utifrån intervjuresultatet utläsa att det är möjligheten och tilltron till att få en  
anställning som skapar motivation och stimulerar till studier. Att kunna se 
sammanhanget mellan studier och möjlighet till arbete och försörjning kräver ett 
utvecklat medvetande av såväl jaget som självmedvetenheten. Ett medvetande som 
enligt Mead utvecklas i en kontinuerlig social process och som jag kan se gynnas av 
stigande ålder. Detta leder till det resultat som också framkommer i intervjusvaren, 
nämligen att man i vuxen ålder kontra unga år, har en helt annan möjlighet att se 
meningen med sina studier.

147 Ibid. Sid: 226

148 Ibid. Sid: 204

149 Ibid. 

150 Ibid. Sid:129

151
 Ibid. Sid: 74-75
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Att få ökade kunskaper som man kan använda sig av i såväl inom arbets- som det 
privata livet upplevs som stimulerande och är det som framförallt skapar lust till 
lärande. Att känna igen sig i det som kommer upp i skolsituationen och det som är 
bekant sedan tidigare är betydligt enklare att ta till sig och lära sig. Intelligens är ett  
omdiskuterat begrepp, i vilket förmågan att lära kan utgöra en del. Mead diskuterar 
begreppen stimuli, impuls och respons i förhållande till begreppet intelligens och 
beskriver att intelligensen är en funktion, vilket utgör ett förhållande mellan individen 
och dess miljö.152 Jag förstår detta enligt Mead som att intelligens innebär att handla 
utifrån det som gynnar individen och som denne kan ha vinning av. Med antagande om 
att individen är en intelligent varelse kommer detta resonemang leda till att kunskap 
måste ses som meningsfull för att individen ska ta den till sig. 

Att studera som vuxen innebär att ta del av teoretiska och praktiska kunskaper som kan 
innebära andra arbetsuppgifter. I resultatet framkommer även hur studierna har lett till  
förändringar vad gäller de studerandes personliga och privata tillvaro. Förhållandet till 
den sociala omgivningen har ändrats och relationer och självkänsla är förmågor som har 
påverkats av studierna.

När en person utvecklar en förmåga, hur än detta går till, att handskas med  
delar av denna omgivningen som dess föregångare153 inte kunde handskas 
med har den skapat en ny omgivning åt sig. 154 

Genom utbildning kommer personen att betrakta sig själv och sin omgivning på 
ett annorlunda sätt. Detta kan även resultera i att omgivningen kommer att 
betrakta personen från ett annat perspektiv.155 Mead hävdar, att när en person har 
förändrat sig i förhållande till den omgivande miljön kommer också omgivningen 
att förändras i motsvarande grad. Detta överensstämmer med det som 
framkommer ur resultatet, där det beskrivs som att självkänslan och den sociala 
kompetensen verkar fungera som den självuppfyllande profetian. Det vill säga, att 
den genom studier ökade sociala kompetensen och förbättrade självkänslan ger ett 
annat bemötande från omgivningen.

I resultatet beskrivs att intervjupersonerna upplever att det kritiska tänkandet utvecklas 
genom studier och att de hos sig själva kan uppfatta en ökad förmåga till reflektion. 
Karin tydliggör detta i sin beskrivning av kontakten med en väninna som tidigare varit 
en nära vän, men som Karin nu har ett annat förhållande till. Förändringar av det 
kognitiva medvetandet kan innebära avståndstagande till det som tidigare var självklart,  
men som också kan ge en ökad grad av tolerans i relationen till det som tidigare 
förkastades. En förutsättning för att vi ska träna det reflexiva medvetandet är att vi ingår 
i sociala situationer, att vi ställs inför problem som utmanar vårt tänkande och att vi 
ställs inför dilemman med alternativa lösningar.156 Von Wright beskriver, utifrån Mead, 

152
 Ibid. Sid: 229

153
 Jag ser den som benämns som föregångare vara självet hos individen innan studier.

154
 Mead, George, H. (1995), Sid: 159

155
 Ibid. Sid:158

156
 Von Wright, Moira (2000), Sid: 108-109
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att det är i den sociala situationen som möjligheten att utveckla självmedvetenheten 
sker. Det är när en person tar en annans attityd, växlar perspektiv som det blir möjligt att 
se sig själv utifrån, som ett objekt, vilket är en förutsättning för att bli en medveten 
individ. Det som utmärker den medvetna människan är förmågan att jämföra nu och då, 
att se relationer och faktorer i förhållande till varandra. Denna förmåga förutsätter den 
reflekterande människan, vilken har förmågan att i dialog och diskussion hålla kvar 
erfarenheten och tanken i medvetandet, vilket är möjligt genom språket.157 Den ökade 
reflexiva förmågan som studier inneburit utläser jag ur intervjusvaren, som en förmåga 
hos intervjupersonerna att i högre grad kunna distansera sig från sig själva och i ökad 
utsträckning kunna förhålla sig till sig själva utifrån den andres perspektiv. I 
intervjuerna beskrivs att man ställer sig kritisk till sina tidigare förhållningssätt 
gentemot personer i sin omgivning. Detta överensstämmer med von Wrights tankegång 
i vilken hon beskriver att; ett abstrakt tänkande tar individen den generaliserade andres  
attityd gentemot sig själv… 158 till skillnad ifrån det konkreta tänkandet där individen tar 
den andres attityd utifrån en verklig situation. Möjligheten att utveckla tänkandet 
förutsätter enligt detta resonemang ett socialt sammanhang.159

Studier beskrivs av intervjupersonerna innebära att ta del av nya tankar, normer, regler 
och lagar. Att få nya kunskaper leder till att få nya perspektiv på tillvaron. Det är kanske 
framförallt i studier som individen ges möjlighet att möta den generaliserade andre. Det 
som von Wright enligt Mead beskriver som det tredje skiftet mellan I och Me, den som 
utvecklas i dialogen mellan jaget och självet,160 vilket beskrivs som en individuell  
sammanjämkning av de olika roller, attityder och perspektiv som man har mött och  
möter i sin omgivning. 161 I intervjusvaren framkommer att studier och ny kunskap 
innebar att se med andra ögon vilket jag ser överensstämmer med Mead, som åsyftar att 
det är utbildning som ger möjlighet att utveckla och ta del av de gemensamma responser 
som finns i samhället; ta över en viss organiserad uppsättningar responser i ens eget  
stimulusfält.162 Detta läser jag som grunden för det demokratiska förhållningssättet 
vilket är tänkt att genomsyra den gemensamma värdegrunden inom skola och 
utbildning.

157
 Ibid. Sid: 112
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 Ibid. Sid:189
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 Von Wright, Moira (2000), Sid.129

161
 Ibid. 
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 Mead, George, H.(1975),  Sid: 189
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Att se med nya ögon
Jag har under den föregående rubriken redovisat mitt intervjumaterial, samt 
sammanfattat och analyserat detta utifrån min teoretiska ram. Under denna rubrik ska 
jag sträva efter att svara på mina preciserade forskningsfrågor, vilka är formulerade 
utifrån centrala begrepp inom det symbolinteraktionistiska perspektivet. Jag kommer 
under denna rubrik att upprepa tidigare citerade citat och i viss mån även mina analyser 
av dessa. Min avsikt med detta avsnitt är att besvara mina forskningsfrågor, men också 
att förtydliga och exemplifiera tidigare tolkat och analyserat material. Det är genom att  
upprepa min förhoppning att förtydliga för läsaren men, och inte minst, även att 
klargöra resultatet ytterligare för mig som forskare. Jag inleder avsnittet med en 
frågeställning som jag ser som det Moira von Wright anser vara den intersubjektiva 
vändningen163 och det som jag ser leder till ett abstrakt tänkande.

Hur uppstår mötet med det rekonstruerande självet?

Enligt det symbolinteraktionistiska perspektivet sker individens utveckling och lärande i 
samspel med och i interaktionen med omgivningen. Ett synsätt som innebär att 
utvecklingen och lärandet är i samspel med omgivningen och beroende av denna, vilket 
också kommer att innebära att individen är i en ständig förändring, är i vardande och i 
rekonstruktion. Moira von Wright beskriver enligt George H. Mead meningsskapandes 
triadiska relation och redogör för de tre skiftena som ingår i detta. Det första innebär ett 
skifte från imitation till rekonstruktion,164 men inte som en härmning inifrån och ut eller 
kopiering av andras tankar, utan som en komplicerad social interaktionsprocess.165 Det 
andra skiftet beskrivs som en utveckling från ett medvetande till ett meningsskapande 
och det tredje skiftet som en process från det förutsägbara till det oväntade.166  Karin 
uttrycker följande när det gäller upplevelsen av sig själv, lärande och vad detta har 
inneburit för henne: 

När jag gick ut Barn och fritidsprogrammet så tänkte jag att jag var helt  
fördomsfri. Men nu har jag märkt mer och mer. Vi diskuterar jättemycket  
och dom tar upp jätte mycket ämnen att diskutera som dödsstraff och det får  
mig att tänka efter och att jag kanske måste tänka på ett annat sätt, det är  
inte alltid de andras fel. Det har förändrat min attityd till mina barn och  
hemma, allting, oj jag kanske ska börja tänka efter lite, det är mycket  
vardagliga saker som vi tar upp här och som man inte har funderat över  
förut. (Karin)

163 Von Wright, Moira, (2000). Sid: 28

164 Ibid. Sid: 67

165 Ibid. Sid: 72

166 Ibid. Sid:67-72
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Jag läser Karins beskrivning av sitt förändrade sätt att tänka som en tydlig skildring 
av meningsskapandets triadiska relation. Citatet belyser Karins utveckling, från ett 
konkret tänkande, ett imiterande tankesätt till ett medvetande och vidare till ett  
meningsskapande. Det framkommer också i citatet att det är i möten och i 
diskussioner som Karin har tagit del av i skolan som möjliggjort skiftet från 
(individuellt) medvetande till (intersubjektivt) meningsskapande.167 Det Karin också 
uttrycker är exempel på pedagogik som en process av ömsesidigt meningsskapande 
och det faktum att undervisning är en social interaktion som förutsätter delaktighet.168 

Den meningsskapande triaden är beroende av den sociala interaktionen, men också 
av att individen ställs inför problem som innebär val och ställningstagande. Att vi 
ställs inför situationer som frångår våra vanor, att vi kommer att se med andra ögon.  
Vilket överensstämmer med det Karin säger att: vardagliga saker som vi tar upp här 
och som man inte har funderat över förut…//… det får mig att tänka efter och att jag  
kanske måste tänka på ett annat sätt, det är inte alltid de andras fel.

Det Karin här beskriver svarar på frågeställningen, hur mötet uppstår med det 
rekonstruerande självet? Det vill säga i en rekonstruktion, genom ett lärande som 
uppstår i ett sammanhang, i ett socialt möte, och utifrån den sociala situationen som 
individen befinner sig. Jag ser även att det rekonstruerande självet förutsätter det Moira 
von Wright beskriver som mötet med homines aperti - den öppna människan

Hur upplever och vad blir konsekvensen av individens möte med 
den generaliserade andre? 

Det som är viktigast för mig är att försöka vidare det jag lärt mig, reglerna  
och lagarna i samhället. Jag har lärt mig mycket om andra människor, hur  
behandla dem. Vad det är som gäller, vilka regler det finns.   (Stina)

Detta är Stinas svar på frågan vad det är som hon anser vara det viktigaste med att gå 
i skolan. Detta är också det jag läser som ett möte med den generaliserade andre. 
Den generaliserade andre som enligt George H. Mead är framställt som en individuell  
sammanjämkning av de olika roller, attityder och perspektiv som man har mött och  
möter i sin omgivning.169 Det är endast genom att bli delaktig i den organiserade 
gruppens sociala attityder som individen kan uppnå en fullständig utveckling av sitt 
jag.170 Det är genom att inta och möta skilda perspektiv, genom att gå in och ut ur 
skilda roller som det organiserade jaget kan uppkomma, det jag som är 
organisationen av de attityder som är gemensamma för gruppen.171

 

167 Ibid. Sid: 73

168 Ibid.

169 Ibid. Sid: 129

170 Mead, George. H. (1975) sid: 121

171 Ibid. Sid: 125
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Lena beskriver upplevelsen av att möta en ny kultur och den förändring hon upplever 
att detta leder till.

Jag är från ett kommunistiskt land, nu är det på ett helt annat sätt för mig,  
det är något nytt…//…Här är på ett helt annat sätt man lär sig se på livet på  
ett helt annat sätt. Vi respekterar här på ett annat sätt. Nu är det  
annorlunda. Nu lär jag mig att se med era ögon på barnen och på livet. Jag  
börjar tänka på ett annat sätt, jag lär mig här att;
 – förut tänkte jag att hon var knäpp men nu tänker jag att det kanske beror  
på att hon har problem hemma. Man tänker innan man bedömer någon. 
(Lena)

I citatet tydliggörs förmågan till abstrakt tänkande och de möjligheter detta tänkande för  
med sig när det gäller att inta den generaliserade andres attityd.172 Förmågan till ett 
abstrakt tänkande är en förutsättning för att uppleva en delaktighet i det samhälle 
individen förväntas tillhöra och det är utbildning som möjliggör detta.173 Enligt Mead är 
det utbildning som ger möjlighet att inta gemensamma responser på de sociala stimuli 
som finns i ett samhälle och dess sociala kontext och ta över en viss organiserad 
uppsättningar responser i ens eget stimulusfält.174 Lena beskriver med tydlighet den 
betydelse studierna har haft när det gäller hennes egen upplevelse av vidgat perspektiv 
på sig själv och andra, samt den ökade känslan av gemenskap och tillhörighet med sitt 
nya land som studierna har inneburit.

Ett citat som belyser oförmågan att inta den generaliserade andres attityd och ett synsätt 
som även präglas av homo clausus - den stängda människan, läser jag i Maggans 
beskrivning av sina kollegor:

Man går ju i skolan för man vill utvecklas. Chefen kanske skulle titta över,  
det borde vara fler som gick. Ibland när man ska förklara något för nån så  
förstår dom inte. Dom säger att dom kan men det kan dom inte. Det blir en  
konflikt när dom inte förstår. Inte för att jag vill klaga på invandrare men  
det är otroligt för mycket invandrare på mitt jobb. Det är otroligt mycket  
invandrare på jobbet, dom håller ihop och skyddar varandra …//…Det är  
inte bra att samla ihop dom i en klump så där man ska blanda tror jag…

Maggan beskriver såväl sin egen oförmåga att se den individuella människan, subjektet 
i ett relationellt möte och de problem som uppkommer då det finns en oförmåga att inta 
den generaliserade andres attityd. Men det som också lyser igenom är bristen på det som 
enligt Mead är grunden i det universella samhället; nödvändigheten att erkänna andra 
för att själv få vara delaktig.175 

172 Ibid. Sid:121

173
 Mead, George. H. ( 1975)  sid 189

174 Ibid. Sid 189

175 Ibid. Sid: 200
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Den generaliserade andre kan vara såväl abstrakta fenomen som samhälleliga normer 
och värderingar, men det kan även vara konkreta möten med andra människor.176 Lena 
beskriver hur viktiga hon tycker lärarna är.

Lärarna har jättestor betydelse för vår självbild. Man lär sig mycket från  
dom…//...Det är lättare att förstå när man kan prata med läraren.  (Lena)

Eva tydliggör den betydelse mötet med en bra lärare hade inte bara för möjligheten 
att erhålla kunskap utan också för hennes självbild, självkänsla och fortsatta 
utveckling. 

En bra lärare lyfter ett ämne sjuttio procent. En bra lärare kan få en att  
tycka att ett ämne är jätteintressant. // Det var en jättegullig lärare, hon  
hjälpte mig. Jag kände det som att hon trodde att jag kunde och då kunde  
jag det.   (Eva)

Mötet med den generaliserade andre framkommer ur intervjuresultatet som det 
viktigaste syftet med att gå i skolan. Det beskrivs att det är genom utbildning och 
lärande som den studerande får möjlighet att bli delaktig i samhället. Det är i mötet med 
den generaliserade andre som självkänslan kan växa och möjligheterna till utveckling 
kan uppstå.

Hur upplever individen mötet med de signifikanta symbolerna och 
vad innebär detta möte? 

De signifikanta symbolerna utgörs enligt Mead framförallt av den vokala gesten, 
språket. Det är genom det gemensamma språket som vi kan kommunicera med andra 
och med oss själva. Det är dialogen mellan I och Me som ger förutsättning för 
självmedvetenhet.177 Förmågan till samtal är det som gör det möjligt att reflektera över 
det som hänt och sia om det som komma ska. Språket är det som gör det möjligt att ha 
kvar upplevelser och dela dessa med andra, vilket är förutsättningen för ett abstrakt 
tänkande.178 Det som utgör det signifikanta i symbolen är att den avser den gesten som 
påverkar andra påverkar andra på samma sätt.179 Vilket jag läser som att det är först 
när gesten är universell och allmänt giltig som den är signifikant och användbar. Det är 
när vi kan använda ett språk och göra oss förstådda, det är först då som språket blir av 
värde för oss. Språkets betydelse framkommer med tydlighet från respondenterna, det är 
framförallt språket som beskrivs som ett hinder för att nå de önskade studieresultatet. 
Carla beskriver sin upplevelse av att studera på ett för henne främmande språk, att vara i 
en främmande stor stad och att dessutom inte vara bekant med det ämne hon studerar:

Jag är inte svensk, jag är inte född här. I stora städer det är svårare  
bokstäver och svårare att lära eller det kanske är svårare med vård. Jag har  
inte läst vård förut bara hotell och restaurang. Många svåra ord i  

176 Von Wright, Moira (2000) Sid: 129

177 Mead, George, Herbert  (1995). Sid: 108-113

178 Ibid. Sid: 124

179 Ibid. Sid: 228
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medicinen.  Alltid nya ord. Ungefär som att du skulle flytta till ett nytt land. 
(Carla)

Att ta del av de signifikanta symbolerna är även att ta del av en annan kultur, andra 
normer och värderingar vilket också Carla ger uttryck för när hon beskriver mötet med 
den stora staden och ett nytt yrkesområde. Jag ser Carla beskriva ett möte med för 
henne icke signifikanta symboler, vilket hos henne ger upphov till frustration och 
svårigheter. 

Även de ”svenska” studeranden uttrycker språket som ett problem, men då i ett annat 
perspektiv. De är de språksvaga individerna i skolan som kan utgöra hinder i 
grupparbeten. Det beskrivs en gruppering mellan de som har språket, de signifikanta 
symbolerna, respektive de som inte har svenska språket i tillräcklig utsträckning. 
Karin beskriver sin upplevelse av att arbeta tillsammans med dem som inte har svenska 
som sitt första språk:

Ja så är det dom som inte kan svenska, ja dom är jätteduktiga men dom 
förstår inte ibland och när vi har grupparbeten så måste jag sitta hela tiden  
och översätta och jobba som tolk, jag beundrar verkligen dom att komma 
hit och så… (Karin)

Karin innehar de signifikanta symbolerna vilket ger henne en fördel som hon är 
medveten om. Det framkommer också i citatet en insikt gällande de problem som det 
kan innebära att inte ha svenska språket i full utsträckning.

Att möta de signifikanta symbolerna och inte kunna förstå dess innebörd kan ge upphov 
till frustration. Konsekvenserna av detta möte blir utanförskap och främlingskap. Jag ser 
svaret på frågan; hur individen upplever mötet med de signifikanta symbolerna och vad 
detta möte innebär, står att läsa i det Lena uttrycker i nedanstående citat

…det viktigaste är språket. Jag ska jobba med andra människor, med barn och  
jag måste kommunicera, jag ska jobba med barn och jag måste ha språket. Det  
är viktigt att ha utbildning. Så att man lär sig hur det fungerar, man lär sig se  
med era ögon, man kommer in i yrkesrollen… (Lena)

Det är genom att ha möjlighet att ta del av de signifikanta symbolerna, att kunna förstå 
och kunna göra sig förstådd som möjlighet till utbildning, arbete och gemenskap 
möjliggörs. Intervjuresultatet i denna studie ser jag överensstämma med Elin Lundin 
som hävdar att det enligt Mead är individens förmåga till rolltagande och intagande av 
den generaliserade andres attityd, och användandet av de signifikanta symbolerna som 
utgör grunden i det demokratiska samhället.180 

Diskussion
Jag kommer här inledningsvis att diskutera min metod för att därefter vidare diskutera 
studiens resultat, de teman som framkom , mina reflektioner som har uppstått i samband 
med arbetet av mitt intervjuresultat och tankar om framtidens pedagogiska utmaning.

180 Lundin, Elin  (2004). Sid: 167
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Metoddiskussion
Mitt övergripande syfte med denna studie var att undersöka upplevelsen av att studera 
som vuxen i perspektivet socialisation och identiteters rekonstruktion genom studier. 
Mina forskningsfrågor utgår från centrala teman i min teoriram: det rekonstruerande 
självet, den generaliserade andre och de signifikanta symbolerna. 

 I tolkningen av resultatet har jag använt mig av Meads symbolinteraktionistiska 
teori, en teori som ser människan i vardande, i en ständig förändring beroende och 
utifrån individens sociala miljö. Under arbetet med studien har mitt intresse för den 
symbolinteraktionistiska teorin med rötter inom pragmatismen stärkts. Jag ansluter 
mig till von Wright som hävdar den starka affiniteten mellan pedagogik och 
pragmatism, med förklaringen att båda dessa ser möjligheten till människors 
utveckling genom kommunikation och handling.181 Såväl pedagogik som pragmatism 
har som fokus och intresse det som komma skall, de vänder blicken mot framtiden 
och ställer frågan hur det kommer att bli. Jag kan se att utifrån detta synsätt är 
frågeställningen vad inte relevant. Vad innebär ett statiskt förhållande som jag inte 
uppfattar som giltigt i ett symbolinteraktionistiskt, pragmatiskt förhållningssätt. Min 
strävan i denna studie har, enligt den teoretiska ramen, varit att undersöka hur de 
studerande upplever lärande, och konsekvenserna av detta.

Genom att använda mig av Mead och von Wrights tankegångar upplevde jag att jag har 
fått en ny förståelse, inte bara för mitt resultat i denna studie, utan också en ökad insikt 
och vetande i mitt arbete som lärare. I tolkningen och analysen av intervjuresultatet vill  
jag i sammanhanget lyfta fram min egen förförståelse i ämnet som innefattar en mängd 
år av vuxenstudier på flera olika högskolor i skiftande undervisningsformer. Mina 
tidigare möten med studerande i min roll som lärare har givetvis också haft betydelse 
för mina möten med intervjupersonerna. Jag som forskare kommer ofrånkomligt att 
influeras av den kultur jag har påverkats av tidigare och den kontext jag kommer från.182 

Min egen personliga erfarenhet inom området är en del av min förförståelse, vilket 
otvivelaktigt också har betydelse och färgar analysen och tolkningen av resultat i denna 
studie. Detta är en förförståelse som jag dock tror både har berikat och begränsat 
bearbetningen av mitt resultat. Schuster belyser det faktum att man som forskare väljer 
ut citat utifrån den personliga upplevelsen av vad man anser är relevant att ta med. Detta 
urval påverkar resultatet och dess trovärdighet, men berikar också studien. Jag har under 
bearbetningen av resultatet varit medveten om den risk för övertolkning av 
intervjuresultatet, som jag då ser grundar sig i min förförståelse och min tidigare 
erfarenhet inom området. Jag vill ändå mena att jag genom min förförståelse och min 
förtrogenhet med ämnesområdet ökar möjligheterna att föra såväl intervjun som 
analysen i en riktning utifrån syftet med undersökningen. Det är subjektiviteten som ger  
riktning åt tolkningen183 och som möjliggör att vi överhuvudtaget kan förstå texten.184 

181 Von Wright, Moira (2007), Affiniteten mellan pragmatism och pedagogik, sid: 24-25. I Boman, Ljunggren & von Wright (Red.), 

Erfarenhet av pragmatism (sid.23-46). Polen: Studentlitteratur

182 Schuster, Marja (2006) Sid: 67
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Jag har inte haft möjlighet att ta hjälp av någon medläsare i bearbetningen och analysen 
av materialet. Denna brist har jag försökt kompensera genom att utförligt och med 
rikliga citat tydliggöra på vilka grunder jag har bearbetat intervjumaterialet. 

Med denna studie har jag lärt mig åtskilligt och den kanske viktigaste kunskapen, 
erfarenheten som jag har fått med mig är en ökad förståelse för de språkliga svårigheter 
som kan observeras hos vuxenstuderande. Problem med att kunna uttrycka sig och 
förklara upplevelser, känslor och åsikter hos flera av mina intervjupersoner vågar jag 
påstå inte är ett unikt problem för personer i denna studie, utan är en vida utbredd 
svårighet för studerande inom vuxenutbildningen. Jag var sedan tidigare införstådd i 
den språkliga problematiken som många av de vuxenstuderande har, men jag hade inte i 
full utsträckning förstått hur begränsade många av de studerande var vad gäller 
förmågan att uttrycka sig. Problemet är störst inom den grupp som inte har svenska som 
modersmål, men även hos de ”svensktalande” kunde jag se stora brister. Svårigheten att 
få svar på mina frågeställningar i några av intervjuerna innebar att mitt material 
begränsades och blev magrare. Jag vill här tillägga, att jag kan tro, att den grupp som 
inte har förmågan att uttrycka sig, kanske är den grupp vars upplevelser varit de mest 
intressanta att ta del av.

Resultatdiskussion
Jag kommer i den följande diskussionen att reflektera över de tre centrala teman som 
framkommit ur det empiriska resultatet i min studie: möten - relationer, hinder och 
lärande. Jag kommer att avsluta min diskussion med temat möten – relationer, inte för 
att detta framkom som mindre betydelsefullt, utan för att jag i min diskussion önskar gå 
från det som jag ser som det mer konkreta till det mer existentiella i upplevelsen av att  
studera som vuxen i perspektivet socialisation och identiteters rekonstruktion genom 
studier. Jag är fullt medveten om att detta resultat bygger på ett begränsat material, i  
vilken jag utgått från en avgränsad grupp studerande. Det går därför inte att ur detta 
resultat dra allt för stora slutsatser. Jag vågar ändå tro att de teman som framstod som de 
centrala i denna studie, inte ligger allt för långt borta från en relativt generell upplevelse 
av att ”gå i skolan” som vuxen. Detta påstående bygger på min erfarenhet att som lärare 
möta studerande och min egen upplevelse att studera som vuxen. 

Flexibilitet

Att få ett arbete, en fast anställning framkommer ur resultatet som kanske det främsta 
syftet med att studera som vuxen. Studier och utbildning förväntas också leda till att 
rollen som medborgare stärks, vilket också kan leda till att individen intar en ny 
identitet eller erövrar ytterligare identiteter.185 Dagens postmoderna samhälle med dess 

183 Schuster diskuterar här utifrån Ricoeur och en hermeneutisk kritisk tolkning av en text. Den betydelse jag här lägger i begreppet 

tolkning är utifrån en vardaglig förståelse av texten.

184 Ibid. Sid:49

185 Niklasson, Laila  (2007) Medborgaren som pedagogiskt projekt, Doktorsavhandling vid Stockholms universitet. Sid: 173-175
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snabba krav på förändring och flexibilitet innebär att de kunskaper och kompetenser 
som efterfrågas kommer att förändras under en individs yrkesverksamma år. Vi går mot 
en utveckling i vilken identiteter är föränderliga och där rollen som medborgare i ett 
samhälle inte är beständiga. Kanske framtida utbildningsanordnare kommer att ha som 
främsta uppgift att förmedla till de studerande hur de ska förhålla sig till nya krav på 
identitet och rollövertaganden, utifrån vad som kommer att krävas, för att vara 
medborgare och en del av samhället. Kommer det viktigaste syftet med utbildning och 
lärande att handla om att utveckla förmåga till flexibilitet och förändring?186

Anpassning

I dagens postmoderna samhälle kommer förmågan till anpassning att spela en allt större 
roll. En förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och att uppleva 
delaktighet i samhället är att kunna ta del av ny information, teknologi och kunskap. 
Detta kommer i sin tur att innebära för individen krav på att kontinuerligt fortbilda sig i 
olika former. Att studera som vuxen ses som ett privilegium och den generella 
inställningen är att vuxenstuderande har gjort ett medvetet och frivilligt val när de 
kommer till en utbildning. Det är viktigt att inse att många av dem som studerar som 
vuxna känner sig tvingade till studier, för att behålla eller skaffa sig en försörjning. 
Upplevelsen av att inte ha gjort ett frivilligt val kan grunda sig på att betingelserna för 
studier inte är optimala av olika orsaker. Det framkommer också av resultatet i denna 
studie att kraven från skolan, lärare och familjen inte alltid är förenliga. Tidsbristen 
anges som ett stort hinder för att på ett tillfredställande sätt kunna genomföra sina 
studier. Intervjupersonerna beskriver vikten av att organisera och strukturera sin tillvaro, 
detta för att kunna genomföra och lyckas med sina studier. Att planera och strukturera 
framkommer inte som självklart för den vuxenstuderande. Ett resultat som kan vara 
viktigt att diskutera i relation till de direktiv och riktlinjer som gäller vid utformning av  
individuella studieplaner och flexibla studiegångar inom vuxenutbildning. Att som 
vuxenstuderande åläggas ansvaret att själv planera sina studier är inte självklart. Jag kan 
hysa en misstanke om att en alltför generös flexibilitet och valfrihet kan skapa 
osäkerhet, vilket kan leda till ökad risk för misslyckanden och studieavbrott. Är det bara 
studieintresserade, självständiga, förändringsbenägna och skötsamma deltagare som ska 
lyckas i dagens vuxenstudier? Detta är en fråga som är relevant i sammanhanget.187 Det 
finns en uppenbar risk att utvecklingen av vuxenutbildningen går mot en organisation 
som påminner i sina krav och förväntningar på dem som ställs på högskolestuderande. 
En utveckling som inte överensstämmer med tanken om det livslånga lärandet för 
alla.188 Dessa tankegångar kan jag se överensstämmer med Anthony Giddens 
resonemang om hur den enskilda individen samspelar och är beroende av olika sociala 
system.189 Ett samspel som leder till en socialiseringsprocess och en delaktighet i 

186 Ibid. 173-179

187 Assarsson, Liselott, Sipos-Zackrisson, Katarina  (2006) Sid: 157 Möten I vuxenstudier - om undervisning och deltagaridentiteter, I S. 

Larsson & L. E.  Olsson (Red.), Om vuxnas studier (sid:135-160). Studentlitteratur: Denmark

188 Ibid. Sid:158-159

189 Herman, Stefan  (2004). Anthony Giddens ,sid. 246.  I Pedagogik I ett sociologiskt perspektiv. (Red) Søren Gytz Olesen& Peter 

Møpedersen 221-250. Lund: Studentlitteratur
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samhället, men som enligt Giddens också är en process som är förenad med krav på att 
välja och att reflektera över sina val. Begrepp som humanitet, självständighet, frihet och 
demokrati kan vilseleda och glorifiera de krav som arbetsmarknaden efterfrågar på 
potentiell arbetskraft, vilka är; reflexivitet, flexibilitet och förmåga till  
självförverkligande.190 Frågan man här ställer sig; är vinsten med det livslånga lärandet 
en vinst för samhället eller för individen? I vilken utsträckning är studier som vuxen ett 
fritt val?

Vi och dem

Det framkommer i mitt resultat att studier kan innebära att ta avstånd från det tidigare 
välbekanta, att uppleva ett avståndstagande och känna sig kritisk till det som man 
tidigare värdesatte. Floating är ett begrepp som beskriver det själsliga tillstånd som inte 
sällan infinner sig hos vuxna, som i sina studier konfronteras med nya tankar och idéer, 
som inte samstämmer med tidigare kunskaper och normer.191 Känslan av att tappa 
fotfästet, att ”flyta med” och förlora färdriktningen, kan också upplevas hos personer 
som byter kultur, drabbas av arbetslöshet, eller är så kallade ”klassresenärer”. Vare sig 
mötet med det nya är frivilligt, eller inte, är det en erfarenhet som kan upplevas 
skrämmande. Det är väl känt att vi har en tendens att söka oss till det som är välbekant 
och familjärt är väl känt och beskrivs också i intervjusvaren, att träffa landsmän och tala 
sitt hemspråk beskrivs som positivt och kan vara ett av de stora glädjeämnena med att 
gå i skolan. Att möta det som är välbekant och det som upplevs som tryggt kan vara en 
förutsättning för att våga möta det okända. Lärande kan ses som ett pendlande mellan 
trygghet och otrygghet, vilket överensstämmer med von Wright som menar att 
undervisning måste vara förståelig och utgå från individens verklighet för att kunna vara 
tillgänglig för den studerande.192

Marginalisering är ett närbesläktat begrepp till floating och är en företeelse som 
Lundgren skildrar i samband med invandrares situation i mötet med en ny kultur.193 Att 
vara invandrare innebär ofta att leva i dubbla kulturer, utan att känna sig hemmastadd i 
någon av dem, en upplevelse som grundar sig i en sociokulturell isolering. Begreppen 
inkludering och exkludering ligger nära begreppet marginalisering, men kan eventuellt 
uppfattas i högre grad som ett aktivt utestängande respektive inneslutande.194 

Grupperingen av de och vi beskrivs i intervjuresultatet som två grupper av individer, de 
som har svenska som modersmål och de språksvaga som inte har svenska som första 
språk. Vad gäller den sistnämnda gruppen tillhör dessa personer de svaga och dem som 
beskrivs som marginaliserade, oavsett tidigare studier, kompetens eller erfarenhet. De 
som inte har svenska som modersmål, uppfattas som mindre framgångsrika i sina 

190 Ibid.

191 Bron, Agnieszka. och Lönnheden, Christina  (2005). Sid. 56-57.

192 Von Wright, Moira  (2000). Sid: 72

193 Lundgren, Anita (2005). Sid.: 28

194 ibid. Sid :28
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studier och några som man inte i första hand väljer att samarbeta med. De klagomål som 
framkommer vad gäller skolmiljön kan synas triviala och oväsentliga. Vid närmare 
eftertanke kanske dessa brister i miljön står för en upplevelse av en marginalisering. Är 
bristen på gardiner ett tecken på att inte tillhöra en prioriterad grupp studerande, värda 
att satsas på? Representerar kylan i klassrummet en avsaknad av värme i gruppen eller 
mellan lärare och elev? Kan detta vara exempel på upplevelse av exkludering?

Att bli delaktig

Språket, förmågan att uttrycka sig såväl verbalt som skriftligt beskrivs i intervju-
resultatet ha största betydelse. Jag har tidigare redogjort för de hinder som jag kunde 
konstatera vad gällde intervjusvaren, på grund av svårigheter i att uttrycka sig. 
Förmågan att använda språket är väl känt som en viktig kompetens för att fungera i 
samhället. Språket är grundläggande för att kunna bli delaktig i ett samhälles normer, 
värderingar och kultur, det som enligt Mead benämns som den generaliserade andre. En 
teori som även innefattar språkets stora betydelse vid formeringen av individens 
identitet. Christine Jarvis har studerat det pedagogiska sambandet mellan läsande och 
identitetsutveckling och menar att det är viktigt att som vuxenutbildare vara medveten 
om den ontologiska process det innebär att vara vuxen och studera.195 Att studera som 
vuxen innebär i lika stor utsträckning att ta del av något som att lära sig något. En 
ståndpunkt som jag ser går igen i mitt resultat där det bokstavligen uttrycks att studera 
innebär att se med nya ögon.

Det lärande och den utveckling som intervjupersonerna uttrycker som ett resultat och en 
följd av deras studier, kan jag utläsa som ett led i meningsskapandets triadiska 
relation.196 Medvetandet formas genom reflektionen i det sociala mötet. 
Meningsskapande och mening danas i relationen mellan individer och är en fortgående 
process, vilken kan vara medveten eller omedveten. Det är dock först när vi blir 
medvetna om mötet, när det uppstår ett problem och konfrontation med gängse vanor 
och normer, som möjligheten till utveckling och framåtskridande kan ske. Denna 
process förstår jag är i linje med den sociala responsiviteten som Johan Asplund 
beskriver. Ett socialt skeende som innehåller känslor, vilka kan upplevas såväl positiva 
som negativa.197 Dessa känslor i mötet med andra som ger upphov till en social 
responsivitet framkommer med tydlighet i resultatet från undersökningen, i vilket det 
beskrivs att möten i skolsituationen kan variera i karaktär. Att behöva arbeta i grupp, att 
tvingas att samarbeta med personer med annan bakgrund vad gäller ålder, studier, språk, 
syfte och mål med sina studier är inte självklart. Det som även framkommer är insikten 
om värdet  av att kunna samarbeta och den positiva bild av grupparbetena, som ändå 
ges. Även Assarsson och Sipos - Zackrisson beskriver i sina studier respondenternas 
upplevelse av att studera i grupp, som något som inledningsvis uttrycks som 
vedervärdigt, men som i slutändan framhålls som berikande och något som gav 
möjlighet att ”växa sakta” – ett steg i taget”.198 Det är i möten, oavsett karaktär, som 
processen förs framåt och förändringar sker. Det är i den sociala responsiviteten som 

195 Jarvis, Christine (2003) Desirable reading: The Relationship between Women Student`s Lives and Their Reading Practices. Adult  

Education Quarterly, Vol 53. No. 4:261-276

196 Von Wright,  Moira (2000), Sid: 122

197 Asplund, Johan (1987). Det sociala livets elementära former.Göteborg: Bokförlaget Korpen. Sid:171
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förmågan till reflektion ökar och fördjupas, men också i vilken förmåga till kritisk 
granskning utvecklas.199 Jag har hitintills under denna rubrik diskuterat det som 
framkom i resultatet när det gällde upplevelsen av anpassning, delaktighet och 
samhörighet som en del av erfarenheten av att studera. Jag ser det naturligt att min text 
leder vidare till tankar och reflektion om det rum som möjliggör kunskap, lärande och 
gemenskap.  

Det pedagogiska rummet - ett socialt sammanhang

Mitt övergripande syfte med denna studie har varit att undersöka människans upplevelse 
av att studera som vuxen. Ett syfte som implicerar det faktum, att studier inte bara 
innebär teoretisk och praktisk kunskap, utan även har effekt på existentiella värden, 
påverkar identiteter och innebär en mentalitetsformering. Inom ramen för mitt syfte ser 
jag då frågeställningar, som hur vi formas till människor och hur vi blir en del av 
samhället, som självklara. Detta är som jag ser det frågeställningar, vilka rör såväl den 
mänskliga intersubjektiviteten som upphovet till det pedagogiska rummet.200 Monica 
Ringborg beskriver det pedagogiska rummet, med vilket hon avser det rum, där 
människor möts, oberoende av kultur, tidigare erfarenheter och föreställningar om 
världen. Det forum som ligger till grund för människans socialisation.201 Dessa tankar 
leder vidare till den immanenta pedagogiken, ett begrepp som representerar den dolda 
pedagogik, som omedvetet påverkar, styr och får oss att omvärdera vår syn på tillvaron, 
men som också kan verka förhindrande i detta avseende.202 Detta beskrivs som en 
inneboende pedagogik som sällan är medveten och upplevd som en direkt påverkan.203 

Per Johan Ödman menar att den immanenta pedagogiken inte sällan leder till vad som 
kallas kryptoinlärningen, vilket jag förstår som ett lärande som innebär ett led i det som 
benämns som mentalitetsformering. Det lärande som omedvetet kommer att forma vårt 
sätt att tänka och att handla.204

Socialisation, intersubjektivitet och människoblivande är begrepp vilka jag uppfattar har 
samma betydelse. Dessa begrepp samstämmer också med den edukationsprocess som är 
beskrivet som pedagogisk kunskap om kunskap.205 Jörgen From och Carina Holmgren 

198 Assarsson, Liselott & Sipos-Zackrisson, Katarina.(2006) Sid: 148

199 Jarvis, Christine (2003) Sid: 261

200 Uljens, Michael. Om hur människan blir människa bland människa Om pedagogik och intersubjektivitet. Utbildning & Demokrati, Vol 

10, Nr 3 Sid. 85- 102

201 Ringborg Monica (2001)  sid. 54

202 Ibid.

203 Ödman, Per-Johan (2006) Kontrasternas spel En svensk mentalitets- och pedagogik- historia. Danmark: Norstedts Akademiska förlag 

Sid:X

204 Ibid. Sid: :x

205 From Jörgen & Holmgren Carina (2002) Edukation som social integration En hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension,  

Akademiska avhandlingar vid pedagogiska institutionen Umeå universitet Nr 64.  sid: 66

65



skildrar detta som den process som handlar om människobildande och människo- 
blivande och den process som utifrån kulturspecifik tradition formar, fostrar och danar 
oss. Insikten om att edukation innebär social integration medför att frågan ”Hur inverkar 
undervisningen generellt på människan?” väcks.206 Detta är frågeställningar som 
överensstämmer med frågan hur människan blir människa.207

Även Anders D Olofsson och J Ola Lindberg beskriver begreppet edukation som den 
process som formar människan fortlöpande under hennes livstid.208 Denna process 
startar vid födelsen (redan i fosterstadiet) och pågår under hela livet. Edukation innebär 
olika former av fostran och undervisning och formar människan till den hon är, i 
relation till sig själv och till andra, i alla former av relationer och omständigheter hon 
ställs inför, oberoende av ålder. Edukation kan anses vara en process som alltid existerar 
i relationen mellan individer. Den kommer att påverka oss etiskt, moraliskt  och 
influerar i samtliga sociala system, såväl i familjer som i samhällen och över 
nationsgränser.209

Socialisation kan ses ur skilda perspektiv, antingen som ett överförande av normer, 
värderingar, eller som en interaktiv process. Emile Durkheim hävdade att individen föds 
in i ett redan organiserat samhälle, som ofrivilligt kommer att påverka henne.210 

Samhället kan inte uppfattas som summan av dess individer, utan måste ses som en 
helhet. 211 Det är samhällets normer, moral och rättssystem som kommer att ligga till 
grund för hur individen formas och utvecklas. Den samhälleliga utvecklingen kommer 
enligt detta resonemang att ligga till grund för den enskilda individens utveckling, vilket 
innebär att det är samhällets krav som kommer att diktera den mänskliga 
utvecklingen.212 Dessa tankar leder mig till Johan Asplunds beskrivning av den sociala 
responsivitetens betydelse för människans progression och Meads ideologi om 
individens utveckling genom social interaktion. Dessa resonemang för mig vidare in i 
det tema som framstod som det kanske mest betydelsefulla när det gäller att studera som 
vuxen; att möta andra och att skapa relationer. 

Betydelsen av att som studerande få möjlighet att möta såväl medstuderande som lärare 
och att genom studier bli delaktig i en socialgemenskap, framkom med tydlighet från 
intervjupersonerna. Ett resultat som är paradoxalt i förhållande till den utveckling som 
har pågått och alltjämt pågår inom vuxenutbildningen under senare år. Det man kan 

206 Ibid.

207 Uljens, Michael. Vol 10, NR3

208 Olofsson, Anders, D.  & Lindberg, J. Ola (2005) Pedagogik, tolkning och förståelse En metodologisk reflektion kring studieobjektet edukation, Utbildning &  

Demokrati, vol 14, NR 2, s. 99-118

209 Ibid.

210 Herman S. (2000). Emile Durkheim. I Gyts Olesen S. & Pedersen Møller, P. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv (red) sid. 57-81. 

Lund: Studentlitteratur sid: 60

211 Ibid. Sid: 59

212 Herman S. (2000). Emile Durkheim. I Gyts Olesen S. & Pedersen Møller, P. Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv (red) Sid. 57-81. 

Lund: Studentlitteratur Sid: 78
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konstatera är en trend mot distansstudier, mindre undervisningstid och allt färre möten 
med såväl lärare som andra studerande. Den studieform som dominerar allt mer, ser jag 

kan leda till att vi uppfattar och medverkar till att forma den studerande till en abstrakt 
samhällsvarelse. En person med begränsad möjlighet till en social responsivitet, vilket riskerar 
att leda till ett utanförskap med en liten förankring i ett socialt sammanhang.213 Den sociala 
responsiviteten är en förutsättning för den konkreta socialiteten, vilket är den process som enligt 
Johan Asplund är förutsättningen för utveckling, problemlösning och produktion.214 Jag ser att 
förutsättningen för konkret socialitet är någon form av möte215 mellan individer, att jämställa 
med von Wrights relationella möte med homines aperti. Utan den konkreta socialiteten, hävdar 
Asplund, att resultaten uteblir, känslorna och relationerna blir innehållslösa och utan värde. 
Detta går i linje med von Wright, som menar att det är i det relationella mötet med homines 
aperti som individen utvecklas och lärandet kan ske. Avsaknaden av den konkreta 
socialisationen och det relationella mötet kan vara en orsak till den stora mängd studieavbrott 
och misslyckanden, som är ett problem inom dagens skola både inom ungdoms- såväl som 
vuxenutbildningen. Jag kan tro att den abstrakta socialisationen och det punktuella mötet, leder 
till att de studerande inte upplever sina studier som konstruktiva, meningsfulla och förankrade i 
deras tillvaro. Detta är tankar som jag uppfattar styrks i Hannah Arendts resonemang, i vilket 
hon lyfter fram risken med den ökade objektiviteten. Arendt hävdar att avsaknad av social 
gemenskap innebär att vår möjlighet till att få perspektiv på tillvaron begränsas.216 Avsaknad av 
relationer leder till att mångfalden av identiteter kommer att minska, eftersom det är i möten 
med andra och i det offentliga rummet, som styrkan i subjektiviteten utvecklas. Arendt beskriver 
vidare det som händer om vi förlorar kontakten med andra och isoleras, eller det som händer i 
massamhället, där vi inte längre kan urskilja den enskilda individen.  Det som då uppkommer är 
en långtgående privatisering, i vilken ingen längre kan se eller höra eller ses eller höras, vilket 
beskrivs som att:

Alla är inspärrade i sin subjektivitet som i en isoleringscell och att denna 
subjektivitet blir inte mindre subjektiv och de erfarenheter som görs inom 
den inte mindre singulära på grund av att de verkar vara ändlöst 
multiplicerade. Den gemensamma världen försvinner när den endast ses 
ur en aspekt; den existerar över huvudtaget endast i en mångfald 
perspektiv. 217

Den utveckling vi idag kan se inom skola och utbildning, går i en riktning mot allt mindre 
möten och relationer, vilket är en utveckling som gynnar subjektiviteten och den privata 
världen. Den modell av utbildning och undervisning, med dess flexibla studieformer, som är 
tänkt att gynna det livslånga lärandet, tror jag riskerar att få en motsatt effekt. Den skolform som 
växer fram idag vänder sig i första hand till studievana, strukturerade och motiverade individer. 
Jag kan befara att den grupp, som kanske i första hand är i behov av utbildning, riskerar att inte 

213 Asplund, J.(1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokförlaget KorpenSid: 170-171

214 Ibid. Sid: 170-171

Z Ibid.

215 Jag ser inte att mötet förutsätter ett fysiskt möte.

216 Arendt, Hannah. (1998). Människans villkor Vita activa. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB:  Sid:91-92

217 Ibid. Sid:92
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möta den utbildningsform de gynnas av, för att lyckas med sina studier. Ur mitt resultat kan jag 
utläsa betydelsen av att som vuxen erbjudas flexibla, strukturerade studier, i ett socialt 
sammanhang. Min studie visar även på att upplevelsen av att studera som vuxen leder 
till långt mer än teoretiska kunskaper och i stor utsträckning innebär en 
identitetsskapande och rekonstruerande identitetsutveckling. Resultatet av min 
undersökning visar på betydelsen av att möta andra, skapa kontakter och delta i en 
social kontext utifrån den enskilda personens behov, förutsättningar och möjligheter. För 
att det livslånga lärandet ska möjliggöras måste den vuxenstuderande erbjudas något 
mer än den traditionella klassrumsundervisningen. Jag konstaterar att mitt resultat 
tydliggör behovet av utveckling och nytänkande när det gäller studier för vuxna och ett 
livslångt lärande.

Framtid, utveckling och nytänkande

Jag har i mitt resultat tydligt kunna konstatera det relationella mötets betydelse i  
pedagogiska relationer. Möten, kontakt och sociala relationer som i fysisk form, många 
gånger, inte är förenlig med den vuxenstuderandes livssituation. Kan en av de stora 
utmaningarna inom vuxenundervisningen i framtiden vara att skapa möjlighet till 
relationella möten i det virtuella klassrummet? Kan det virtuella klassrummets med dess  
brister, men också dess stora möjligheter vara en del av framtidens pedagogiska 
utmaningar? Jag kan se att resultatet i denna studie pekar på behovet av ytterligare  
forskning i möjligheten att forma flexibelt, individuellt lärande för vuxna. Forskning 
behövs för att skapa förutsättningar för vuxna till ett livslångt lärande i ett socialt  
sammanhang. Distansstudier är en utbildningsform som kan vara en förutsättning för 
det livslånga lärandet, men som ställer stora krav på såväl studerande som lärare. Det  
finns otvivelaktigt en risk att bristen på relationella möten i denna form av pedagogik 
kommer att utarma lusten och motivationen till lärande. Det webbaserade lärandet 
ställer krav på nytänkande och teknologi. Jag ser att den stora pedagogiska utmaningen  
framöver är att skapa möjlighet till ett relationellt möte i det pedagogiska rummet. 

Liksom Mead ser jag på människan i vardande, i en ständig process. Jag tror också, som 
Mead, på människans förmåga att påverka och kontrollera den sociala miljön, utifrån 
sina behov och de fortlöpande krav på överlevnad som människan ställs inför.218 Jag 
ansluter mig till den pragmatiskt, positiva synen på den intelligenta människans  
förmåga, att själva kunna lära sig att hantera svårigheter. Mead beskriver sin tilltro till  
människans förmåga att hantera och bestämma över sin egen utveckling och skriver: 
Det är denna kontroll över dess egen evolution som är målet för det mänskliga 
samhällets utveckling.219 Dessa tankar representerar en tilltro till människans förmåga 
till utveckling och lärande. Detta är också en filosofi som ser nödvändigheten av att hon 
frågar, handlar och tänker nytt. 

218 Mead, George,  H, (1995) Sid:180

219 Ibid. Sid:180
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Bilaga 1

Intervjufrågor
Berätta om dig själv

Vilka studier/vilka skolor har du gått i tidigare

Hur skiljer sig dessa från den du går i dag

Berätta om hur det är att gå i skolan nu

Vad är roligt?
Berätta om något roligt
Vad kan kännas besvärligt?
Berätta

Vad/varför är det viktigt att gå i skolan?

Vad skulle du vilja ändra på?

Hur är miljön?
Berätta

Berätta om lärarna

Berätta om kamraterna

Hur upplever du att ha prov?

Vad är det du lär dig i skolan?

Hur lär du dig?
Ge exempel och berätta
Hur upplever du att ha prov?

Vad är det du lär dig i skolan?

Hur lär du dig?
Ge exempel och berätta

72



Bilaga 2

Katarina Lagercrantz All Bromma 071014

Bergviksvägen 58 
167 63 Bromma 

Till lärare

Jag heter Katarina Lagercrantz All och studerar på vårdpedagogiskaprogrammet vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. I studierna ingår ett examensarbete på avancerad nivå. Inom 
ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet med min studie är att ur ett 
studerandeperspektiv få en ökad insikt om upplevelsen av att studera som vuxen. 
       I mitt arbete som vårdlärare med vuxenstuderande på Omvårdnadsprogrammet har jag 
kommit att intressera mig för de studerandes upplevelse av att studera som vuxna och hoppas 
med denna studie få en insikt och förståelse för de studerandes livssituation. 
        Min förhoppning är att du kan hjälpa mig att komma i kontakt med ca 4 st studerande som 
är villiga att medverka i en intervju.
       Intervjun som beräknas ta ca 30-45 minuter, kommer att bandas för att sedan skrivas ut. All 
information som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna 
data kommer att presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. 
De bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för 
mig och min handledare. Den studerande deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att hon/
han när som helst har rätt att dra sig ur, även mitt under pågående intervju.

Tack för ditt deltagande i studien!
Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 
kontakta mig eller min handledare.
Med vänlig hälsning 

Ansvarig för studien Handledare:
Katarina Lagercrantz All Marja Schuster
Mob: 0735 004260 Filosofie Doktor
katarina.lagercrantz@hotmail.com Lärarhögskolan i Stockholm 

marja.schuster@lhs.se

Jag har tagit del av ovanstående information:

Ort och datum Namn
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Bilaga 3

Katarina Lagercrantz All Bromma 071015
Bergviksvägen 58 
167 63 Bromma   
     

Till skolledare/rektor

Jag heter Katarina Lagercrantz All och studerar på det vårdpedagogiska programmet vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. I studierna ingår ett examensarbete på avancerad nivå. Inom 
ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet med min studie är att ur ett 
studerandeperspektiv få en ökad insikt om upplevelsen av att studera som vuxen. 

I mitt arbete som vårdlärare med vuxenstuderande på Omvårdnadsprogrammet har jag kommit 
att intressera mig för de studerandes upplevelse av att studera som vuxna och hoppas med denna 
studie få en insikt och förståelse för de studerandes livssituation. 

Min förhoppning är att du kan hjälpa mig att komma i kontakt med ca 4 st studerande som är 
villiga att medverka i en intervju.

Intervjun som beräknas att ta ca 30-45 minuter, kommer att bandas. All information som delges 
mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna data kommer att 
presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. De 
bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för 
mig och min handledare. Den studerande deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att hon/
han när som helst har rätt att dra sig ur, även mitt under pågående intervju.

Jag skulle vara tacksam om du kunde förmedla kontakt till intresserade studerande via lärare, 
bifogar i detta mail också brev till lärare och studerande.

Tack för ditt deltagande i studien!
Har du ytterligare frågor och funderingar angående studien så får Du gärna kontakta mig eller 
min handledare.

Med vänlig hälsning!
 
Ansvarig för studien: Handledare:
Katarina Lagercrantz All Marja Schuster
Mob: 0735 004260 Filosofie Doktor
katarina.lagercrantz@hotmail.com Lärarhögskolan i Stockholm     

marja.schuster@lhs.se
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Bilaga 4

Katarina Lagercrantz All Bromma 071014
Bergviksvägen 58 
167 63 Bromma   

Till studerande

Jag heter Katarina Lagercrantz All och studerar på det vårdpedagogiska programmet vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. I studierna ingår ett examensarbete på avancerad nivå. Inom 
ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet med min studie är att ur ett 
studerandeperspektiv få en ökad insikt om upplevelsen av att studera som vuxen. 

I mitt arbete som vårdlärare med vuxenstuderande på Omvårdnadsprogrammet har jag kommit 
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