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Abstrakt 

Författarens namn: Irene Hedfors 

Titel: Meningen med äldres akademiska studier 

- ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv 

In English: The meaning of academic studies for elderly 

-  an individual perspective and a perspective related to society 

 

Syftet med studien var att ta reda på meningen med äldres akademiska studier ur ett individuellt 

perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Med äldre avses individer 65 år och äldre. Studien är 

kvalitativ, och det kunskapsteoretiska perspektivet är tolkningsinriktat. Resultatet bygger på intervjuer. 

Informanterna studerar eller har studerat på grund- och avancerad nivå, i uppdragsutbildning och i 

doktorandutbildning på större universitet i mellersta och södra Sverige. Även handledarna i 

uppdragsutbildningen har intervjuats. Studien omfattar totalt 30 personer. Intervjuerna tolkades, 

tematiserades och resultatet redovisas under temana Meningar och möjligheter för individen, 

Samhällsrelevans och Äldres erfarenheter och akademin. Temat Meningar och möjligheter handlar om 

hur akademiska studier bidrar till ökad självkänsla, kunskapsgemenskap och verkar som livselixir, 

nämligen hälsa, rollövergång, att få ge tillbaka och relationer. Vad seniorstudenterna upplevde som 

meningsfullt för individen ansågs oftast också ha samhällsrelevans. Temat Samhällsrelevans handlar 

om hur individens möjligheter att vara livsvarigt aktiv medborgare ökar genom akademiska studier. 

Samhällets konstruerade normer kring åldrande kan dock ibland fungera hindrande. Ett par doktorander 

upplevde åldersdiskriminering. När det gäller äldres erfarenheter och akademin visar resultatet att 

erfarenheter kan vara både en tillgång och ett hinder. Handledarna exemplifierar hur äldre påverkar 

gruppdynamiken och samtalet i undervisningen samt tillför praktisk kunskap. Äldres erfarenheter blev 

hinder för lärande när kunskaperna var tidsbundna eller de äldre ansåg sig veta hur saker är utan 

förmåga att reflektera över det egna perspektivet. Resultatet analyserades med hjälp av teorier om 

lärande, teorier om norm och livsroller samt teorier om det multigenerella klassrummet. Analysen visar 

att äldres akademiska studier har existentiella och sociala värden med betydelse för livsrollen. Äldres 

närvaro inom akademin skapar multigenerationella klassrum som ger didaktiska utmaningar med 

outforskade möjligheter. De äldres egen kunskapsproduktion i form av uppsatser och avhandlingar har 

samhällsrelevans liksom de äldres upplevelse av hälsa, av att kunna och klara av samt finna ett 

meningsfullare liv genom studier. Den demografiska utvecklingen påkallar att samhället adresserar och 

planerar för det självklara livslånga lärandet fritt från diskriminering, ett relevant krav i ett civiliserat 

kunskapssamhälle på 2010-talet. 

 

 

Nyckelord:   

Demografi, existentiellt och socialt orienterat lärande, hälsa, intergenerativt lärande, kognitiv 

förmåga, livslångt lärande, livsroller och normer, visdom, åldersdiskriminering och åldrandet 
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Tack 
 

Engagemang och uthållighet har varit ett par användbara egenskaper under arbetet med 

studien. Eftersom jag är seniorstudent har väl egenskaperna några år på nacken.  Men 

egenskaper behöver underhållas och vårdas och jag vill tacka några som medvetet eller 

omedvetet har hjälpt till med det. Jag har mött dem i mitt yrkesliv. Bodil Jönsson fick det jag 

tyckte var modigt att framstå som en ren självklarhet och undrade redan 2012 i en 

bokdedikation, om jag inte skulle bli en seniordoktorand. I den dedikationen har jag funnit 

tilltro till min förmåga, en tilltro som har behövt aktiveras under studietiden. Så är det ni som 

då och då har frågat hur studierna har gått och varit beredda att diskutera, lyssna eller läsa och 

komma med kloka synpunkter: Kulla Persson Kraft, Harriet Kristensson och Gunbritt Öhlén.  

Min handledare Kyriaki Doumas har jagat bort känslor och subjektivitet i studien till förmån 

för forskarens distanserade roll och har i den delen haft god hjälp av min noggranna och 

engagerade opponent Christina Overå. Handledaren har initierat ommöbleringar i materialet i 

syfte att få mig att förstå forskningens logiska uppbyggnad och struktur. Forskning är ett 

hantverk som ska genomföras och presenteras i viss ordning. Så ett tack till Lars förstås, min 

man, som har funnits vid min sida i mer än 50 år. Med honom har jag diskuterat! Han har 

alltid stöttat, uppmuntrat och kriarättat. Som den skollärare han är har han synpunkter på 

studiens språk. Vi är inte alltid överens. Språket i arbetet är mitt precis som 

forskningsresultatet, som är avhängigt alla villiga informanter som har gjort studien möjlig. 

Tack alla.  
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1 Introduktion 
 

 

 

 

Under studietiden har det vid ett par tillfällen hänt att jag har fått frågan vad jag ska ha en 

masterexamen till. Frågeställare har vid båda tillfällena varit studiekamrater och 

yrkesverksamma kvinnor i karriären. Något svar har frågan aldrig fått. Kanske har den 

uppfattats som impertinent? I vilket fall har jag funderat över om frågeställarna verkligen ville 

veta? Var frågan inte ett uttryck för en normativ tolkning (Brülde 2012) av vilka som ska få 

utveckla sina tankar genom akademiska studier? Vad har äldre på universiteten att göra? Men 

kvinnornas fråga väckte min nyfikenhet. Vad finns det för mening med att äldre bedriver 

universitetsstudier? Sökande efter tidigare forskning inom området gav magert resultat. Det 

fanns inte många studier som gäller åldersgrupp 65 år och äldre i akademiska studier. 

Däremot fanns det studier om åldersgruppens lärande i andra studieformer. Jag såg ett behov, 

och beslutet att söka svar genom egen forskning växte fram. 

1.1  Äldre studenter på svenska universitet 
 

Läsåret 2015/2016 var antalet registrerade studenter 65 år eller äldre i Sverige 2 054, och de 

var registrerade på minst en kurs på grundnivå. För dessa studenter används begreppen 

studenter 65 år och äldre, seniorstudenter och seniora studenter synonymt i fortsättningen. 

Antalet seniorstudenter har varierat under de senaste åren. Läsåret 2007/2008 var det 1 846 

medan det läsåret 2011/2012 var 2 377 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB 2017). Enligt 

samma källa var antalet seniorstudenter på avancerad nivå läsåret 2015/2016 totalt 290, och 

antalet seniora studenter som avlade doktorsexamen åren 2015 och 2016 var 21 respektive 13 

medan antalet studenter yngre än 65 år som avlade doktorsexamen de båda åren var 2 833 

respektive 2 969. Linnéuniversitetet hade kalenderåret 2016 registrerat 164 studenter som var 

65 år eller äldre (Linnéuniversitetet 2017). I hela landet fanns totalt 343 210 studenter 

registrerade höstterminen 2016 (UKÄ 2017). Statistiken visar att seniorstudenterna utgör en 

försvinnande liten minoritet på universiteten. Av Sveriges befolkning utgör seniorerna 

däremot 20 procent och åldersgruppen ökar. Medför detta faktum att antalet seniorstudenter 

kommer att öka i framtiden? Kanske det, om det finns mening med akademiska studier för 

äldre. 

1.2 Samtal om åldrandet  
 

I samband med sin 90-årsdag 2010 tillägnades professor Gudmund Smith en jubileumsskrift 

av Institutionen i psykologi vid Lunds universitet. I denna berättar Smith för en kollega att 

han just hade träffat ytterligare en person ”som ville stryka pensionsstrecket. Främsta orsak: 

en känsla av personlig kränkning, en inkompetensförklaring serverad av inkompetenta 

byråkrater” (Institutionen för psykologi 2010, s. 151). Smith menade att ålder inte skulle vara 

avgörande för hur länge professorer skulle få behålla sina tjänster utan att detta skulle avgöras 

av hur de skötte och utförde sina arbetsuppgifter. Arbete är ett av de bästa vapnen mot 

ålderdomen, och kunskapstörsten blir inte mindre med åren, snarare det motsatta. Det kritiska 

tänkandet utvecklades, det som ger insikter. För den som upplever sig ha kvar sin 

intellektuella förmåga, sin energi och flit, kunde pensioneringen upplevas ålders-

diskriminerande konstaterade Smith.  När samtalet kom in på kreativitet, berättade Smith om 



8 

 

psykologiska experiment som visade att ungdomar och också 30-åringar var mer kreativa än 

äldre. Kreativiteten avtog med åren men den försvann inte, konstaterade 90-åringen stilla. 

Men det var kanske ändå var så att pensionärer bara skapar ”more of the same”? 

(Institutionen för psykologi 2010, s. 154). Professorns samtalspartner påpekade att upprepning 

faktiskt kunde vara på sin plats och en tillgång vid exempelvis implementering av 

forskningsresultat och vid marknadsföring. Samtalet berörde också en annan aspekt av att 

vara äldre.  ”Varför utgår man från att miljön alltid bör anpassas till den äldre men aldrig att 

de äldre kanske i någon mån och någon gång kan anpassa sig till givna omständigheter? 

(Institutionen 2010, s. 153). Allt skall inte läggas tillrätta för äldre, menade Smith. De äldre 

måste själva anstränga sig för att behålla sina färdigheter.  Dialogen fortsatte med psykiatern 

Gene Cohens forskning. Smith påpekade att de inflytelserika utvecklingsforskarna Jean Piaget 

och Erik Eriksson upphör att skildra genesen efter åren kring puberteten. Cohens forskning 

visar att det händer mycket i människans hjärna långt upp i åren, vilket får revolutionerande 

effekter på sättet att betrakta åldrandet. Dialogen avslutas i samförstånd och med övertygelsen 

om att äldre har betydelse i undervisning och forskning på universitetet. De båda 

professorerna förespråkade en blandad ålderssammansättning vid högre utbildnings- och 

forskningsinstitutioner och konstaterat att Lunds universitet glädjande nog hade antagit 

”Riktlinjer för pensionerade professorers verksamhet” (Institutionen för psykologi 2010, s. 

156). Samtalet lyfter fram för denna studie väsentliga aspekter på äldre: Äldre åldras olika och 

samhällets pensionsålder kopplad till kronologisk ålder kan uppfattas som kränkande och 

diskriminerande. Att arbeta och anstränga sig, att utmana sig själv, är bra för äldre och ett 

vapen mot åldrandet. Modern hjärnforskning visar att äldres hjärnor utvecklas och påverkar 

den kognitiva förmågan positivt. Utbildning- och forskning gynnas av åldersdifferentiering 

bland lärare och studenter.   
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2 Syfte och forskningsfrågor 
 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad det kan finnas för mening med äldres 

akademiska studier ur ett individuellt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Med äldre 

avses här individer 65 år och äldre. Findsen och Formosa (2011) menar att vad som i social 

forskning definieras som äldre oftast knyts till kronologisk ålder. Men mänskligt åldrande 

varierar från individ till individ och kan inte anges med en siffra. Åldrandet konstitueras av 

biologiska, psykologiska och sociala processer som skapas i den dialektiska relationen mellan 

individens förmågor och den sociala strukturen Med åldern kommer grått hår och rynkor men 

också förändrat immunförsvar och förändrade hjärt- och kärlfunktioner. Det tillhör själva 

åldrandet. Men det gäller att skilja på normalt åldrande och patologiskt. Ett optimalt åldrande 

karaktäriseras av ett minimum av förluster av fysiska funktioner och en aktiv livsstil, medan 

ett sjukligt åldrande kantas av kroniska sjukdomar med negativa effekter också för 

omgivningen. Åldrandet är ingen linjär process. Vetenskaplig evidens talar för att åldrandet 

varierar stort i relation till fysiska funktioner, och åldrandets sociala aspekter varierar i 

relation till hur samhället använder ålder för att kategorisera människor i olika roller och 

strukturer. En statlig utredning konstaterar att ”Samhällets strukturer och maktförhållanden 

påverkar de äldres roll” (SOU 2002:29). Ett samhälles attityder till äldre är väsentlig för 

äldres status och möjligheter i samhället. Det är i denna kontext studien växer fram. Vad är 

meningen med äldres akademiska studier ur ett individuellt perspektiv och ur ett 

samhällsperspektiv? Detta söker studien svar på.  

 

 Vilken mening upplever äldre studenter med sina akademiska studier ur ett 

individuellt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv?  

 

 Vad kan äldre studenters livs- och yrkeserfarenheter betyda för undervisningen och 

lärandet inom akademin?   
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3 Konstruktioner om ålderdom, äldres utveckling och lärande 

 

 
 

 

Gruppen äldre växer i Sverige liksom i övriga världen, och gruppen står i huvudsak utanför 

den avlönade arbetsmarknaden. Att åldras medför förändringar av livssituationen i flera 

avseenden. Äldres möjligheter i samhället är avhängigt samhällets allmänna attityder till 

åldrandet. Dessa har varierat genom århundradena liksom uppfattningen om äldres kognitiva 

förmågor. Men modern hjärnforskning visar att äldres hjärnor utvecklas långt upp i åren och 

att utvecklingen mår väl av att stimuleras genom utmaningar och övning, ett inte oviktigt 

förhållande för äldres akademiska studier. Om detta handlar kapitel 3 och avsikten med 

kapitlet är att ge en bild av synen på äldre nu och då i ett utvecklings- och lärandeperspektiv. 

3.1 Äldre och den demografiska utvecklingen 

 

Till kategorin äldre hör i Sverige de som är 65 år eller äldre. Åldersgränsen sammanfaller med 

pensionsåldern. Det är så Statistiska Centralbyrån, SCB, använder begreppet. Arbetstagare i 

Sverige har rätt att ta ut allmän pension från 61 års ålder medan den allmänna pensionsåldern 

infaller först vid 65.  Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, (SFS 1982:80) har arbetstagare 

rätt att arbeta kvar till 67.  En arbetstagare kan arbeta kvar även efter 67, men då är det en 

frivillig överenskommelse parterna emellan. I internationella sammanhang kan gränsen för 

äldre vara en annan än 65 år. Findsen och Formosa (2011) redovisar internationell statistik 

från Förenta Nationerna, FN, där gränsen är 60 år eller mer för att definieras som äldre eller 

”ageing”. 

     Att andelen äldre i befolkningen ökar är inget specifikt för Sverige. Goda levnadsvillkor 

och medicinska framsteg ligger bakom förändringarna i samhällets befolkningsstruktur, och 

hela världens befolkning åldras snabbt, säger Boulton-Lewis (2010), och ger ett par exempel: 

År 2020 prognosticeras andel äldre i USA att vara på samma nivå som den är i Sverige i dag, 

20 procent av befolkningen. I Hong Kong uppskattas de äldre utgöra 24 procent av 

befolkningen år 2025. Boulton-Lewis (2010) framhåller att en åldrande befolkning påverkar 

alla samhällssektorer, den sociala, den ekonomiska, den kulturella och den politiska. Att 

förstå och förbereda för denna är därför en angelägen uppgift i alla samhällen. Det gäller att 

inse att i västvärlden kommer en tredjedel av vuxenlivet framöver att vara som pensionär 

(Andersson & Tösse 2013). Samhällets äldre i sig är inget problem men blir det om inte 

samhället har ett medvetet förhållningssätt till den demografiska utvecklingen. Kan 

uppmuntran och stimulans genom akademiska studier för äldre vara ett målmedvetet 

förhållningssätt, ett av många, i det framtida samhället med alltfler äldre? Kan akademiska 

studierna främja ett gott åldrande till gagn för individen och samhället? Och så fall, vari består 

detta ”gagn” eller denna mening?  

3.2 Ålderdomen i ett historiskt perspektiv 
 

Inställningen till äldre i samhället har varierat under århundradena och årtusendena. Det finns 

4 500 år gamla egyptiska inskriptioner med beskrivningar av ålderdomen.  ”Ålderdomen har 

kommit; den höga åldern har hemsökt mig. Kraftlösheten har kommit; barndomen är här på 

nytt. Själen sover uttröttad varje dag” (Andersson 2008).  I Ciceros drygt 2000 år gamla skrift 



11 

 

om ålderdomen låter det så här: ”Alla önska komma dit, men ha de väl kommit fram, beklaga 

de sig” (Odén 2012 s. 160). Ciceros råd inför den oundvikliga ålderdomen var att vårda sin 

hälsa, att motionera, att vara måttlig i mat och dryck, att vidmakthålla sin förmåga att tänka 

och vilja samt att inte göra sig beroende av någon annans förmyndarskap. ”De bästa och 

pålitligaste medlen mot ålderdomen är vetenskapliga sysselsättningar och övning i dygd” 

(ibid s. 161). Enligt Andersson (2008) finns det litteratursammanställningar från det antika 

Grekland om hög ålder. I komedier och satirer ringaktades ålderdomen medan den filosofiska 

litteraturen problematiserade de äldres roll i samhället. Filosoferna såg i åldrandet både 

positiva och negativa sidor men den ringaktande litteraturen var på 400-talet före vår 

tideräkning den förhärskande. Ciceros goda råd om en sund livsföring har återkommit genom 

århundradena. I 1700-talets Sverige, under frihetstiden, var såväl universitet som politiker 

inriktade på att öka folkmängden genom att förbättra folks hälsa (Odén 2012). Staten behövde 

frisk och stark arbetskraft, och Carl von Linné var en av dem som specialiserade sig på 

förebyggande hälsovård. Odén (2012) kommer också in på 1900-talets medikalisering av 

åldrandet. ”Ålderdomssvaghet är en sjukdom”, skrev läkare och medicinering ersatte 

hälsovård. I 2010-talets vårddebatt vinner 1700-talsläkarnas klassiska tro på hälsovård 

terräng. Genom egenvård och egenuppfostran kan människan själv välja vad som en gång i 

tiden kallades ”en rätt ålderdom” (Odén 2012). Johannisson (1990) beskriver franska 

revolutionens planer för bättre hälsa hos befolkningen, och menar att dessa i stort 

överensstämmer med svenska frihetstidens, dock utifrån en helt annan grundprincip. 

Revolutionsmedicinen utgick från medborgarnas självklara rättigheter. Det var samhällets 

okränkbara och heliga skyldighet att dra försorg om alla medborgare.  Här fanns en moralisk 

aspekt. Frihetstidens hälsovård i Sverige hade andra bevekelsegrunder och utgick från statens 

intressen. I dagens samhälle har det skett en svängning från en kurativ och vårdande 

hälsomodell till en förebyggande modell med rehabilitering, självtillit och oberoende. Du blir 

din egen lyckas smed. Findsen och Formosa (2011) menar att denna ”förskrivning” av hälsa 

och välbefinnande till äldre är överskattad och framför allt, denna ”förskrivning” passar inte 

alla. 

3.3 Åldersdiskriminering  

”En känsla av personlig kränkning, en inkompetensförklaring” (Institutionen för psykologi 

2010, s. 151) var vad den åldrande Smith upplevde när hans pensionering medförde att det 

inte längre var hans rättighet att arbeta vidare som professor. Nu har hans arbetsplats, Lunds 

universitet, men också andra universitet med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 

arbetat fram riktlinjer för pensionerade professorers verksamhet. Ålder ska i fortsättningen 

inte vara något hinder så länge vederbörande sköter sitt uppdrag. Samma sak gäller för 

studenter och forskare. Högskoleförordningen (SFS 1993:100) reglerar antagningen av 

studenter till akademiska studier på alla nivåer. Avgörande för denna är behörighet och 

akademiska meriter. Inte ålder. Ingen ska diskrimineras på grund av ålder enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 
     I generationer har det funnits någon form av harmoni mellan de biologiska och de sociala 

perspektiven på åldrande (Grip 2000). Med åldern har kroppen blivit trött och de äldre har 

dragit sig tillbaka. I kunskapssamhället ser det annorlunda ut. Genom medicinska framsteg 

och högre levnadsstandard har här uppstått en diskrepans.  Horisonten har helt enkelt flyttat 

sig, och det är en ny tid att bli gammal i (Jönsson 2011). Detta för enligt Grip (2000) med sig 

att nya fördomar skapas om äldre. Det gäller att bevaka gamla revir för att undslippa det hot 

en kompetent äldre kan utgöra. Han menar att unga människors syn på äldre kan vara 

likgiltighet, ängslan eller lugn. Men skräck är förhärskande och i Frankrike hänger media med 

i denna trend och talar om ”la peste grise” (Grip 2000 s. 77), den grå pesten. Den franske 
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psykiater Jean Maisondieu uttrycker grymheten i västvärldens behandling av äldre genom att 

likna den vid apartheidpolitik (ibid). 

     Begreppet ålderism eller ”ageism” introducerades i USA på 1960-talet inom gerontologin 

(Andersson, 2008, Grip, 2000). Andersson (2008) ger exempel på vad begreppet kan stå för: 

Äldre är underrepresenterade i Sveriges riksdag, äldre är nästa osynliggjorda i media, äldre är 

betraktade som väldigt ensamma och äldre får inte självklart arbeta vidare på sitt arbete efter 

fyllda 67. Listan kan göras längre. Andra begrepp i sammanhanget är fördomsfulla attityder, 

diskriminerande praxis och vedertagna vanor. Fördomsfulla attityden gäller både mot de 

äldre, ålderdomen och åldrandet, och omfattar också de äldres egna attityder. Så funderade ju 

Smith över varför miljön alltid skulle anpassas efter de äldre, när de äldre borde kunna 

anstränga sig (Institutionen för psykologi 2010). Diskriminerande praxis berör i huvudsak 

arbetslivet medan vedertagna vanor kan bidra till att behålla negativa bilder om åldrande. 

Andersson (2008, s. 11) konstaterar att det finns flera definitioner av ålderism: ”Fördomar 

och stereotyper som används om äldre personer och som bygger på deras ålder” eller ”När 

en eller flera åldersgrupper diskriminerar andra åldersgrupper”. Själv förespråkar han att 

ålderism definieras ”som fördomar eller stereotyper föreställningar som utgår från en 

människas ålder och som kan leda till diskrimineringar” (Andersson 2008, s. 12).  

3.4  Den åldrande hjärnan och visdom 
 

Gene Cohens forskning om den åldrande hjärnan avhandlades i dialogen mellan de åldrande 

professorerna. De uppmärksammade att denna forskning öppnar och banar väg för andra sätt 

att se på den åldrande människan, ett nytt paradigm helt enkelt. Som chef för de federala 

programmen National Institute on Aging och Center for Studies on the Mental Health of 

Aging i USA konstaterade Cohen (2014) att åldrande inte är någon medicinsk åkomma. Det är 

bara en period i livet då många medicinska problem dyker upp. Trots stora insatser ser 

författaren att forskningen fortfarande gärna fokuserar på problem, när det gäller 

äldreforskning. Forskningen borde snarare vara inriktad på möjligheter. Cohen (2014 s. 69) är 

dock medveten om det tunga arvet från tidigare forskare och skriver att ” många av 

psykologins största tänkare…[ansåg] …att människans utveckling och mognad är så gott som 

fullbordad i tjugoårsåldern”. Författaren tänkte här på Sigmund Freud och Jean Piaget men 

också på Erik Eriksson. Forskning på 2000-talet visar att dessa herrar hade fel. Den mänskliga 

hjärnan har mer kapacitet och är mer anpassningsbar än de trodde. Cohen (2014)  redovisar 

fyra egenskaper hos hjärnan som utgör grund för en mer optimistisk syn på människans 

potential under livets senare del. En egenskap är att hjärnan hela tiden formar om sig och 

svarar på erfarenheter och lärande, en annan att den hela livet bildar nya celler. De andra 

egenskaperna är att nervkretsar som tar hand om känslor med åldern blir mera balanserade 

och att de äldres båda hjärnhalvor används, till skillnad från de yngres, båda i ungefär samma 

utsträckning. Men nu skapar ju dessa egenskaper inte immunitet mot åldersrelaterade 

förändringar i hjärnan, påpekade Cohen (2014). Tänk ändå att den mogna hjärnan har förmåga 

att forma minnen och på så sätt skapa nya förbindelser mellan hjärnceller samtidigt som nya 

celler skapas, skriver Cohen (2014) och menar att det är en förbluffande upptäckt som ger 

upphov till en mängd möjligheter. Författaren skriver också om hur äldre människor kan 

behandla information på ett sätt som skiljer sig från yngres, och om att det finns en unik kraft 

i den åldrande hjärnan genom dess sällsynt goda förmåga till kommunikation mellan hjärnans 

båda halvor. Rationalitet och känsla vävs samman till en helhet. Vad medför denna upptäckt? 

Kommer forskningsrönen att få praktisk betydelse för äldre i Sverige? I vilket fall, hjärnan 

behöver praktik eller snarare exercis eftersom hjärnan blir starkare när den används och 

utmanas (ibid). För kraften i den åldrande hjärnan använder Cohen (2014) begreppet 

utvecklingsintelligens och menar med det samspelet som finns mellan den mogna människans 
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kognition, hennes omdöme, sociala förmågor, livserfarenhet, medvetenhet och emotionella 

intelligens. Cohens (2014) teorier om den åldrande hjärnans utveckling får stöd i aktuell 

internationell forskning.  Bojs (2018) refererar resultat från en amerikansk forskargrupp under 

ledning av Maura Boldrini. Gruppen har precis publicerat forskning som visar att det i våra 

hjärnor bildas nya celler livet igenom och att den stora utmaningen är att ta hand om dessa 

celler, använda dem och därmed kunna åldras med behag. Redan för 20 år sedan visade Peter 

Eriksson på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i samarbete med Fred Gage i Kalifornien att 

nyligen avlidna personer hade nybildade nervceller i hjärnan och det gällde oavsett den 

avlidnes ålder (Bojs 2018). Även om kännedomen om den åldrande hjärnan och dess 

kapacitet har funnits i åtskilliga år har en del forskare ändå inte låtit sig övertygas, skriver 

Bojs (2018).  

     Att det är svårt att nå fram med dessa forskningsrön bekräftas i samtal 2018-01-06 med 

Abdul Kadir H Muhammed, professor i biologisk psykologi vid Linnéuniversitetet och 

Karolinska institutet. Han berättar att psykologen William James redan på 1890-talet menade 

att den mänskliga hjärna kanske trots allt inte var så oförmögen till förändring och utveckling 

som påstods. Hans antaganden ignorerades. Det skulle dröja länge innan forskning på ett 

övertygande sätt kunde konstatera att den vuxna eller åldrande hjärnan förnyades med celler i 

hippocampus. Här hänvisar Muhammed till Peter Erikssons forskning. Denna bekräftas av 

aktuellare stamcellsforskning som slår fast att den traditionella synen på människans hjärna 

som ett statiskt organ inte stämmer. Ny forskning slår fast att celler förnyas i vissa områden i 

hjärnan livet igenom. Den vuxna hjärna härbärgerar stamceller som kontinuerligt skapar nya 

celler i vissa regioner i hjärnan (Falk & Frisén 2005).    

      Cohen (2014) ansåg sig inte behöva mäta utvecklingsintelligensen då den tog sig uttryck i 

bättre omdöme, perspektiv och visioner hos äldre och i de äldres visdom. ”Visdom är en 

manifestation av utvecklingsintelligensen” (Cohen 2014, s. 66). Forskning om visdom tog fart 

först för cirka tio år sedan (Hansen & Kyaga 2016). De refererar till psykiatrikern Jeste, som 

ställde sig frågan vad det är i hjärnan som gör oss visa. Hans intresse för åldrande och visdom 

började när han såg att patienter med schizofreni blev friskare och gladare, när de blev äldre. I 

sin forskning fann Jeste att detta gällde alla äldre. Studien omfattade informanter mellan 20 

och 100 år som alla undersöktes och besvarade ett antal frågor. Resultatet inspirerade Jeste att 

vidare studera visdom och då ur ett vetenskapligt perspektiv. Med hjälp av en expertgrupp 

startade han med att definiera begreppet. Visdom föreföll vara en och samma sak i hela 

världen oavsett kultur, och begreppet hade haft samma innebörd genom årtusendena. Den är 

vis som har förmåga att fatta beslut som omfattar många människor i ett socialt perspektiv, 

har förmåga att tygla sina känslor och förmåga till omtanke och empati, har god självinsikt 

och tolerans. Att människor världen över såg på visdom på samma sätt tog Jeste som tecken 

på att visdom inte är en kulturell konstruktion utan att det bakom begreppet finns en faktisk 

neurobiologi. Visdom har med kopplingar mellan hjärnans olika delar att göra och i balansen 

dem emellan. Visdom ska inte blandas samman med intelligens. Det är inte samma sak. ”Visa 

människor är intelligenta men alla intelligenta är inte visa” (Hansen & Kyaga 2016). 

Författarna uppmärksammar att människan aktivt kan arbeta för att bli vis genom 

attitydförändring, ett prosocialt beteende och fysisk aktivitet. De framhåller också att yngre 

kan bli visare genom att umgås med äldre. Människor bör umgås över generationsgränser. 

Radisic och Baucal (2017) ser personlig visdom som en spegelbild av en livslång utveckling. 

Enligt dem utvecklas visdom ur livserfarenheter och reflektioner i ett moget lärande. 

Visdomen är kompassen i tillvaron vad gäller liv och moral. De båda forskarna har deltagit i 

ett internationellt projekt vars informanter kom från Belgrads förorter. Dessa var uppdelade i 

två grupper, en i åldrarna 65 år och äldre och en i åldrarna 21 till 30 år. Varje grupp omfattade 

50 personer, lika många kvinnor som män, och ingen av informanterna hade studerat teologi 

eller filosofi. Studiens design omfattade 2 faser. I den första deltog samtliga informanter i en 
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strukturerad intervju utifrån ett validerat frågeformulär. I den andra fasen deltog 24 personer 

balanserade avseende ålder, kön och resultatpoäng i den strukturerade intervjun. Informanter i 

fas 2 var de med högst respektive lägst poäng.  Dessa deltog i en 90 minuters semistrukturerad 

intervju med livsberättelser och tankar om visdom.  Gruppen med de högsta resultaten oavsett 

ålder och kön hade alla högre utbildning, de tog vara på livets möjligheter och hade höga 

ambitioner i yrkeskarriären. Forskarnas slutsatser av undersökningen var att visdom är en 

effekt av ett implicit lärande och reflektioner samt att visdom till sin natur är 

situationsanpassad.  

3.5  Lärande som vapen mot åldrandet 
 

Andersson och Tösse (2013) pekar på ett ökat politiskt intresse för äldres fysiska och psykiska 

hälsa och på lärandets positiva effekter i sammanhanget. Mehrotra (2003) hävdar att 

utbildning är den starkaste indikatorn på att en person ska behålla sina mentala funktioner 

efter pensioneringen, som ju innebär att sociala nätverk och mentala utmaningar rycks bort. 

Samhällets utbud av utbildningsmöjligheter för äldre har här betydelse, hävdar Mehrotra 

(2003), och konstaterar att lärande är additivt. Ju högre utbildning människor har desto mer 

önskar de. De yngre pensionärerna mellan 65 och 74 år i USA idag är de bäst utbildade äldre 

någonsin i landets historia. Dessa äldre är annorlunda än äldre i tidigare generationer. 

Dessutom är de äldre fler än någonsin. Prognosen är att år 2030 kommer 85 procent av 

befolkningen att ha examen från ”high school” och 75 procent att ha en akademisk examen 

(ibid) Enligt författaren är äldre motiverade för studier och hänvisar till ett antal 

undersökningar genomförda för att utröna deras motiv. Undersökningarna kan sammanfattas 

med att äldre studerar för att behålla intellektuella funktioner och ha sociala kontakter. Dessa 

undersökningar avser alla typer av utbildningar.  
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4 Tidigare forskning 
 

 

 

 

 

Sökning i databaser efter forskning som berör dem som är 65 år och äldre och bedriver 

akademiska studier, seniorstudenter, gav magert resultat. Det fanns studier som berörde äldre 

universitetsstuderande men med äldre avsågs då studeranden äldre än 30 år, inte renodlat 

gruppen 65 år och äldre. I kapitlet redovisas ett par studier som omfattar studiens målgrupp. 

När det gällde äldres studier i andra studieformer än formellt akademiska, fanns det mer 

forskning och några av de studierna redovisas. I urvalet av tidigare forskning har variation i 

genomförande, metodval och resultat eftersträvats liksom nationell och internationell 

spridning utifrån den forskning som finns inom området. I kapitlets olika avsnitt sammanförs 

forskning rörande akademiska studier för äldre med forskning som rör studier om äldre i 

andra studieformer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.   

4.1 Tentamina och examina – medvetna mål på väg till pensionärstillvaron 
 

Jameison (2007) frågade sig vad poängen var med högre utbildning på äldre dar. Trots att 

forskning om äldre studeranden ökar, och då särskilt forskning om själva lärprocessen, är lite 

känt om de äldre som engagerar sig i högre utbildning. Det här redovisade resultatet bygger 

på en undersökning bland studenter från två brittiska universitet specialiserade på att erbjuda 

studier på deltid. Utmärkande för deltagarna i studien var att de alla följde föreläsningar och 

avslutade med formella tentamina. Resultatet visade att även om medelålders och äldre 

studenter klarade studierna bra och var välutbildade, fanns där skillnader dem emellan. Många 

tog igen vad de aldrig tidigare hade kunnat skaffa sig i livet, en högre utbildning. Av de 

medelålders studenterna sågs akademiska kvalifikationen som en väg till möjligheter inom 

arbetslivet. För de äldre var själva tentamen betydelsefull för studierna och spelade en särskild 

roll. Med hjälp av kvalitativa intervjuer tydliggjordes just denna roll bland de äldre 

studenterna. Jamieson (2007) menar att resultatet illustrerar hur denna form av studier var en 

del i de äldres strategier för att klara övergången från arbetsliv till pensionärsliv, ett sätt att 

göra pensionärslivet mera meningsfullt. Studiens syfte var att förstå mer om vad som 

utmärker och motiverar äldre till halvtidsstudier på universitet, och den sökte både ekonomisk 

och social evidens för studiernas effekter. Undersökningen genomfördes som en longitudinell 

enkätundersökning mellan åren 2000 och 2003 i kombination med kvalitativa intervjuer år 

2000. Det var 20 semistrukturerade livsberättelser med nyligen antagna studenter 61 år och 

äldre. Totala antalet studenter som erhöll enkät var strax över 3 000 och svarsfrekvens var 58 

procent.  Materialet insamlades på Londons två största universitet, Birkbeck och The Open 

University. Undersökningen hade fokus på socio-ekonomiska förhållanden, motivation och 

personligt upplevda fördelar eller meningar med studierna.  

     Studiens resultat redovisades per åldersgrupp. Här redovisas i första hand resultatet för 

åldersgruppen 61 + som utgjorde åtta respektive sju procent av undersökningsmaterialet från 

respektive universitet. Vilken akademisk nivå dessa studenter strävade mot skilde sig åt 

mellan universiteten. Orsaken bedömdes vara deras olika möjligheter till progression och 

olika prissättning på utbildningarna. Det mest flexibla universitetet, The Open University, 

hade flest studenter som avsåg att ta en akademisk grundexamen. Majoriteten av de äldre 

studenterna på båda universiteten studerade ämnen inom konstvetenskapen men också 

samhällsvetenskapliga ämnen. Av de äldre studenterna på Birkbeck hade 60 procent en 
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akademisk examen, när de påbörjade studierna, och det gällde både kvinnor och män. 

Birkbecks studenter hade högre årsinkomst än de på The Open University. Birkbecks äldre 

studenter ”stack ut” när det gäller aktiviteter utanför hemmet. Som motiv för studierna uppgav 

gruppen 61 + intresse för ämnet, personlig utveckling, önskan att ta examen/få betyg, tillfälle 

att möta människor och möjlighet att komma vidare till framtida kurser. Detta gällde för båda 

universiteten. Den personliga tillfredsställelsen låg i att träffa nya människor, utveckla sig 

själv, känna sig lyckligare och att öka självförtroendet. Denna ordning gällde för både män 

och kvinnor på Birkbeckuniversitetet. Att träffa nya människor kom som sista punkt för såväl 

kvinnor som män på The Open University. I övrigt var ordningen vad avser personlig 

tillfredsställelse med studierna densamma mellan universiteten. Jamieson (2007) konstaterar 

att en stor majoritet av samtliga informanter i studien såg examen som en viktig anledning till 

dem. För gruppen 61 + var studiernas huvudsyfte att tillfredsställa intellektuell nyfiken fast 

variationen var stor i gruppen.  Äldre studenter är ingen homogen grupp.  

     Meningarna med studierna redovisas i termer som validering, tävling och rädsla för att 

slösa bort sin tid vid pensioneringen. Citat från livsberättelserna får exemplifiera tolkningen. 

”I suppose I have collected various other qualifications along the way…it´s validated my 

feeling that I could have done a degree…all my family have degrees” (Jamieson 2007 s. 378). 

Tävligsperspektivet kunde ge sig till känna på följande sätt: “I just want to have a degree…I 

want to prove that I can do it too…” (s. 378). Rädslan för att slösa bort sin tid som pensionär 

dämpades av en strukturerad tillvaro. Det gav studierna mening och arbetet mot en akademisk 

examen blev ett personligt mål, en utmaning i livet. Avslutningsvis konstaterade författaren 

att gruppen halvtidsstuderande är en växande minoritet som är heterogen i ålder, social 

bakgrund och med skilda bevekelsegrunder för studier. Ett gemensamt och betydelsefullt 

motiv för att studera var målet att ta examen. I de intervjuades livsberättelser illustrerades hur 

de akademiska studierna blev en del av de äldres strategi för att klara övergången från 

arbetslivet till pensionärstillvaron och för att göra denna tillvaro mera meningsfull.  

4.2 Longlife learning – en självklarhet i ett civiliserat samhälle 
 

Chen och Wang (2016) konstaterade att såväl forskningsstudier som policydokument och 

praktik rörande äldres lärande i Taiwan hade fokus på det icke formella lärandet, precis som 

om det var den enda formen av lärande för ”the grey population”. De menade att verkligheten 

var den att allt fler äldre deltog i program som ledde till examination och/eller diplom och 

fann det därför angeläget att ta reda på vad det var som attraherade äldre i den formella högre 

utbildningen. Syftet med deras studie var att ta reda på relationen mellan ålder och äldres 

motivation att delta i program som gav akademiska meriter på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå. Totalt besvarades en enkät av 287 personer alla 60 år eller äldre. Analysen av 

enkäterna visade att den här gruppen skilde sig från de äldre som studerade i icke formella 

program. De som deltog i högskolestudier var i huvudsak män, de var yngre äldre och de var 

fortfarande anställda. Det som mest motiverade de äldre att delta i högskoleutbildningarna var 

följande: Bevara och upprätthålla kunskaper och yrkesskicklighet, anpassa sig till 

jobbrelaterade behov och krav, uppnå ett livsmål, hålla jämna steg med sociala förändringar 

och att erövra en examen. Studien berikar vår förståelse för hur heterogen gruppen studerande 

äldre är, säger Chen och Wang (2016), och menar att studien ger evidens för behovet av att 

föra in utbildning för äldre i policydokument och då uppmärksamma att mer systematiskt och 

långsiktigt lärande som att delta i akademiska studier efterfrågas av en del äldre. Forskarna 

anser att den högre utbildningens roll för att uppmuntra äldres lärande behöver adresseras, 

diskuteras och skapas. Withnal (2010) är inne på samma tankegångar. Hon menar att det 

behövs en ny vision med en inkluderande attityd till äldre och i samklang med äldres tankar 

om att lärande pågår livet igenom. För att skapa en sådan förändring i samhället krävs starka 
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organisationer med kunskaper och förmåga att implementera ett nytt synsätt och ta steget från 

”livelong learning” till ”longlife learning” 

 

”With life expectancy increasing, there is growing emphasis on encouraging 

older people in continuing learning. This comes as part of a strategy to allow 

them to remain healthy, independent and vitally engaged in society for as long as 

possible. All the same, policy-makers have barely begun to address the issues 

involved and the perspectives of these learners” (Withnal 2010, förord). 

 

Boulton-Lewis (2010) sätter fokus på olika aspekter av äldres utbildning och lärande och talar 

om varför, hur och vad äldre vill lära. Inledningsvis handlar dock författarens text mera 

allmänt om åldrande, lärande och utbildning för äldre. Skälet till denna utvikning är att 

världens befolkning åldras snabbt, ett faktum som påverkar alla livets aspekter. Att förstå och 

förbereda för en åldrande befolkning är därför en angelägen uppgift för detta århundrade, 

menar Boulton-Lewis (2010). Han konstaterar, att äldre både behöver och vill lära. Utbildning 

för äldre är en existentiell fråga i ett civiliserat samhälle. Utbildning ger äldre möjligheter att 

ge kulturella bidrag genom reflektion över sina kunskaper och erfarenheter.  Utbildning spelar 

helt enkelt en roll i ett positivt åldrande. Med hänvisning till Ardelt (2000) beskrivs hur 

livslångt lärande bidrar till äldres livskvalitet genom att stärka deras självtillit och självkänsla 

samt deras strategier för fysisk aktivitet, hälsa och sociala kontakter. Äldres möjligheter till 

lärande är många. Några av dessa finns i eller supportas av det formella utbildningssystemet. 

Det finns campus för äldre på universitet i Australien, Storbritannien och i USA. Och 

Elderhostel är populära (ibid). Som namnet indikerar är utbildningsprogrammen enbart för 

äldre även om det finns enstaka intergenerationella program. När så aspekterna varför, hur 

och vad i äldres lärande sätts i centrum blir konklusionen: “Little research has been 

undertaken where the elderly themselves are asked about learning and education” (Boulton-

Lewis 2010, s. 225). Författaren sammanfattar med hjälp av den forskning som faktiskt finns 

att de mest frekventa anledningarna till att vilja fortsätta lära, alltså svar på frågan varför, är 

”to keep the mind active, use the brain, exercise the mind, stay mentally stimulated, grow, 

attain goals, constantly learn, never stop” (Boulton-Lewis 2010, s. 218). Men det finns också 

andra motiv till varför såsom att få ge tillbaka, att det är livets mening och till betydelsen av 

nya bekantskaper. När det gäller vad äldre vill lära, toppas författarens lista av nya saker, nya 

färdigheter som till exempel trädgårdsskötsel, politik, målning och teckning samt språk.  Hur - 

listan lyfter fram att de äldre vill lära genom resor, läsning och genom nya erfarenheter och 

utmaningar samt av nya aktiviteter. Såväl motivation som tillit är väsentligt i allt lärande, 

särskilt när människor blir äldre. Forskningen kring varför, vad och hur äldre vill lära har 

Bouton-Lewis bedrivit tillsammans med Buys och Lovie-Kitchin (ibid). I sammanfattningen 

hänvisar författaren till Withnall (2000), som har föreslagit att en möjlig väg att komma 

framåt är att växla fokus från utbildning till lärande och att undersöka vilken mening äldre 

tillskriver lärandet genom att sätta in detta i ett livsperspektiv. De äldre själva måste 

involveras i empiriska undersökningar. Det fordras ett nytt undersökningsparadigm, som 

sätter åldrandet i sig i centrum. På så sätt skulle det bli möjligt att röra sig mot en mera 

inkluderande teori om det livslånga lärandet. Detta har relevans för samhällen, som möter 

demografiska förändringar och andra slag av förändringar, som inte alla är förutsebara. 

Vetskap om äldres attityder till lärande och till varför, vad och hur de vill lära behövs. Det 

skulle ju också vara värdefullt att ha vetskap om huruvida dylikt lärande har mätbara positiva 

effekter, avslutar Boulton-Lewis (2010) sin sammanfattning.  

     Withnall (2010) har genom studier av internationella policydokument och genomförda 

studier om äldres lärande sammanfattat argumenten: Att delta i ett livslångt lärande är (1) ett 

sätt att utvecklas som individ och att behålla sina färdigheter, (2) ett sätt att förbli oberoende 
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så länge som möjligt, (3) främja god hälsa och hålla borta kroniska sjukdomar, (4) ett sätt att 

vara en del av civilsamhället och vara inkluderad, (5) ett sätt att förstå och respektera 

olikheter samt (6) ett sätt att stärka självkänslan och personlig utveckling. Författaren 

konstaterar att även om retoriken kring begreppet livslångt lärande förändrats över tid, och ett 

aktivt åldrande betonas i strategidokument, förefaller äldre att ignoreras i policys som handlar 

om utbildning. Jämförelsevis lite är känt, menar Withnall (2010) om äldres erfarenheter av 

studier, om deras livserfarenheter, och om hur dessa påverkar deras val och eventuella studier 

som äldre. McClusky har klassificerat äldres behov av utbildning i följande kategorier: 

Utbildning för att klara vardagen, odla specifika intressen och altruistiska verksamheter. 

”People have a need to give something that is of value to others in order to fulfill 

themeselves.” (Mehrotra 2003, s. 648). Övriga kategorier är engagemang för att 

förändra/förbättra och mera existentiella frågor kring livets mening. Mehrotra (2003) 

sammanfattar och upprepar att utbildning understöder hållbara mentala funktioner upp i 

åren.”The more formal education people have, the more they want. The need to offer quality 

programs will therefore continue to increase” (ibid s. 654). Också Findsen och Formosa 

(2011) ansluter sig till dem som ser lärandets signifikanta effekt på äldres livskvalitet och 

välmående. Likväl manar de till viss försiktighet och menar att utbildning kan väcka otrevliga 

minnen till liv, skapa söndring i fungerande sociala nätverk och/eller bidra till förändringar 

där något nytt tillkommer men där något också går förlorat.     

4.3 Att utmana det egna perspektivet 
 

Pitman Brown och Brown (2015) använde i en pilotstudie omfattande åtta amerikanska 

kvinnor från syd- och mellanvästern i åldern 45-57 år Mezirows teori om transformativt 

lärande för att förstå och visa vad som förändrade kvinnornas livssituation. Studien 

genomfördes med Mezirows syn på lärande som ”the process of effecting change in a frame 

of reference” (ibid, s. 137) och en konstruktivistisk kunskapssyn. Informanterna var 

doktorander inom ämnet gerontologi. Studien var banbrytande. Ingen studie hade tidigare 

använt sig av Mezirows teori för att förstå äldre vuxnas beslut om det kloka i att återvända till 

universitetet. Studien var kvalitativ, och informanterna besvarade en semistrukturerad intervju 

med en intervjuguide med fyra övergripande frågor med 20 möjliga följdfrågor. Analysen 

omfattade en enkel frekvensanalys följd av en sökning efter nyckelord och teman i det 

insamlade materialet. Processen genomfördes först individuellt av de båda forskarna för att 

därefter jämföras och sammanföras. Överensstämmelsen mellan forskarnas analyser var hög, 

95 procent. Resultatet redovisas i faserna dilemman, reflektioner och rationaliseringar. 

Mezirow ser flera steg i vuxnas lärande, ett lärande som ofta startar med ett dilemma eller en 

aha-upplevelse. Sex av kvinnorna hade haft aha-upplevelser. Ett par av dem kom till insikt om 

att avsaknad av en doktorsexamen hindrade dem i den fortsatta karriären medan de andra 

kvinnorna erfor sin aha-upplevelse under själva utbildningen. I reflektionsfasen framträdde 

temana kön, roller och normer, livslångt lärande och åldersdiskriminering. Informanterna fann 

en rollkonflikt mellan kvinnans förväntade roll i hemmet och den som student. Kvinnorna var 

genom sina studier ambassadörer för det livslånga lärandet men de var bekymrade över att 

återvända till studier i vuxen ålder. ”I felt the impact of potential ageism reflect on me” 

(Pitman Brown & Brown 2015, s. 142). Och det fanns anledning att vara bekymrad. En 

informant berättade att det fanns lärare i gerontologi som talade om för deltagare, att hen inte 

var smart nog att klara studierna på grund av sin ålder. Det fanns fler ”pushbacks” som: 

Varför återvänder du till universitetet? Det går inte att lära gamla hundar sitta. De 

konstruktiva och meningsfulla tankarna växer fram hos informanterna genom de utmaningar 

återgången till studierna innebar för hela deras livssituation. Dessa tankar blev något av en 

katalysator mellan gamla och nya personliga perspektiv. De kommunicerades med familj och 
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vänner och kom på så sätt att ha en påverkan utanför den egna personen. Dessa tankar banade 

väg för transformeringen. Sammanfattningsvis menar Pitman Brown & Brown (2015) att 

studien stöder Mezirows teori om lärande och ger stöd till dess konstruktivistiska ansats. 

Lärande sker när vuxna utmanar sina invanda perspektiv, vanor och åsikter. Perspektivbyte 

och transformering blir meningsfulla.  

     Att berätta om vägval i livet och missade möjligheter är ett sätt att skapa identitet och 

mening, enligt Hansen Blix, Hamran och Normann (2015). Forskarna lyfter fram berättelsen 

som metod i meningsskapande för äldre. Deras undersökning omfattade intervjuer med 19 

samiska kvinnor. Deras artikel bygger specifikt på två av dessa intervjuer där kvinnorna 

berättar och reflekterar över vägval de gjort i livet, i båda fallen val mellan giftermål och 

studier. Hansen Blix et al. (2015) uppfattade ingen ånger eller missnöje i kvinnornas 

berättelser. Kvinnorna har bjudits in att berätta om sina liv på det sätt de själva ville. 

Intervjuerna rörde sig tematiskt fram och tillbaka mellan det förflutna, reflektioner över nuet 

och tankar om framtiden. Berättelserna om vägvalen var en del av samekvinnornas identitet. 

De blev en gång i tiden uppmuntrade till utbildning. De bedömdes ha förmågan. De kunde 

men valde något annat. Upplevelsen av denna uppmuntran till studier blev en del av 

samekvinnornas identitet även om de valde att gifta sig och gå in i den traditionella samiska 

kvinnorollen. Genom den narrativa analysen flyttar Hansen Blix et al. (2015) fokus från vad 

som egentligen händer i berättelsen till hur samekvinnorna skapar mening i vad som hände. 

Författarna konstaterar att identitetsskapande är ett livslångt projekt där berättelser om 

missade utbildningsmöjligheter spelar en central roll i de äldres identitetskonstruktion.   

4.4 Utbildning ger äldre möjlighet att bidra till samhällskollektivet 
 

Lärande är en livslång process. Så inleder Lee (2016) sin forskningsrapport och hänvisar till 

filosofen Konfucius som sägs ha uppmuntrat människans ständiga lärande upp i ålderdomen. 

Rapporten rör förhållanden i Taiwan och dess ”ovanligt snabbt” åldrande befolkning enligt 

Utrikespolitiska Institutet (2017).  Av ca 23,5 miljoner invånare (ibid) år 2015 var 12,5 

procent över 65 år. Dessa siffror har fått den taiwanesiska regeringen att utveckla program 

som erbjuder äldre utbildningar vars syfte är att bidra till ett aktivt åldrande. Programmen 

genomförs på Active Aging Learning Centres och Active Aging Learning Colleges i landets 

kommuner. Resultatet av satsningen är att äldre lär sig färdigheter de kan använda som 

volontärer på till exempel äldreboenden, på barnhem eller i skolor som föreläsare om 

trafiksäkerhet och droger. Men färdigheterna kan också vara dans eller andra kulturella 

aktiviteter. Genom utbildningen kan de äldre bidra i samhällskollektivet. Resultatet av 

satsningen undersökte Lee (2016) genom samtal i 13 fokusgrupper med totalt 93 deltagare, 68 

kvinnor och 25 män. Analysen av samtalen visade att de äldre tycker att lärandet skapade 

mening i livet, gav nya intressen och gjorde att de äldre strävade efter att förbli aktiva. 

Programmet har medfört att deltagarna har fått en annan roll i livet och blivit volontärer. 

Fördelarna med denna transformering eller förändring var för de äldre bättre hälsa, mindre 

rädsla för att åldras, att man kände sig yngre med förbättrat självförtroende, att man fick 

känna och uppleva tacksamhet samt att man fick känna värde och mening i livet. Programmen 

bygger på Mezirows teorier om transformativt lärande (Lee 2016), och på hur vuxna skapar 

mening med hjälp av sina livserfarenheter. Mezirow beskrev lärandet som en process där 

tidigare tolkningar användes för att skapa nya eller reviderade tolkningen av meningen i 

tillvaron med syfte att vägleda individens framtida agerande (Merriam, Caffarella & 

Baumgartner 2007).  Transformeringen betydde för pensionärerna att de tvingades finna nya 

roller i livet efter att ha förlorat rollen som arbetstagare och yrkesarbetare. Deltagande i 

utbildningsprogrammen underlättade denna rollsökning. Lärarna gav stöd i självreflektion och 

vägledning i planeringen av det framtida agerandet utifrån respektive deltagares behov (ibid.) 
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4. 5 Tid för det meningsfulla lärandet  
 
Äldre har unika möjligheter att lära av intresse fritt från skolplikt och krav på utbildning för 

framgångsrik yrkeskarriär. Äldre kan vara flexibla med tid på ett sätt som yngre oftast inte 

kan. Att som äldre upprätthålla självkänsla och orientering i tillvaron utan arbetsgemenskap 

gör dem till sökare i att skapa mening och tillhörighet i relation till omgivningen men också i 

att skapa integritet. Äldre föredrar oberoende framför beroende. De som utbildar sig som äldre 

är medvetna om sin närhet till livets slut men närmar sig denna punkt med känslan av att de 

vill leva livet fullt ut tills döden kommer. Denna unika situation formulerar Russell (2011 s. 

561) med orden ”Older adults are acutely aware of time and in a sense they ´play´ with it, 

that is, they are able to look back while looking forward from the position of the present”. 

Konstaterandet baseras på en kvalitativ studie som genomfördes i Australien under åren 2003-

2010 bland äldre som studerade informations - och kommunikationsteknologi och omfattade 

16 deltagare, elva kvinnor och fem män i åldern 75 år till strax över 90 år. Utbildningen 

genomfördes i små grupper med handledare eller med enskild handledning i deltagarnas hem.  

Handledarna var volontärer. Alla deltagarna hade lämnat arbetslivet och de betraktade sig 

själva som äldre. Deltagarna intervjuades två gånger under en sjuårsperiod, en gång under de 

12 månader som utbildningen pågick och en gång efter utbildningen. Syftet med studien var 

att försöka förstå och tolka hur äldre upplevde erfarenheten av att lära sig att använda 

datakommunikation. Materialet analyserades med hjälp av fallstudiens design enligt följande: 

varje fall för sig, jämförelse mellan fallen och slutligen en tematisk analys.  

Forskningsansatsen var fenomenologisk. Innan Russell (2011) redovisade sina 

forskningsresultat gjordes en omfattande genomgång av hur andra forskare, filosofer och 

författare har betraktat det unika tidsperspektivet som påverkar äldres lärande, faktumet att ha 

gott om tid och samtidigt ha ont om tid. Livet är ju ändligt. Jag väljer att här redovisa några av 

de referenser som artikelförfattaren lyfte fram.  

   Att livet och lärandet är oskiljaktigt sammanflätade med varandra betraktar Jarvis (2001 och 

2007) som ett existentiellt fenomen. Det är själva kärnan i varat. Att lära livet igenom är lika 

självklart som att andas, säger han, och menar att ”learning is about becoming a person in 

society, about transforming the experiences of living into knowledge, skills and attitude so 

that human individuality might develope” (Russell 2011 s. 549). Integrationen av lärande och 

livserfarenhet blir ett sätt att förstå och förhålla sig, att ge mening ur äldres perspektiv. 

Findsen (2005:3) hävdar att den forskning som görs av äldres lärprocesser har begränsningar 

då den inte tar hänsyn till dessa ”contradictions, tensions and paradoxes of ageing” (Russell 

2011, s. 550). Deweys (1933) syn på lärande som en fusion av intellekt och känslor, av 

mening och värde, en känsloprocess och en kognitiv process, räcker inte som förklaring när 

det gäller äldres lärande, menar Withnall (2010). ”For older adults, learning is `qualitatively 

different from learning undertaken in the past´” (Russell 2011 s. 550).   

   Forskningsresultatet inspirerade Russell (2011). Den unika tidfaktorns influenser på äldres 

lärande sattes i fokus. Vad som påverkar och har betydelse för lärandet är det aktuella 

perspektivet och den aktuella situationen. I ett livsperspektiv både har och har inte de äldre 

tid. De har ett begränsat antal år kvar att leva och de har varit pensionerade i många år. 

Insikten att livet eller varat har ett begränsat antal år kvar talar Illeris (2003) om som ”the life 

turn” och de Beauvoir (1978) talar om ”a certain threshold” (Russell 2011 s. 553). 

Vidare:”The life turn is a significant psykological och sociological turning point that changes 

the way the Being thinks about their life and life in general” (s. 553). Äldre kan pendla mellan 

viljan att dra sig tillbaka och att fortsätta att utvecklas och växa, att lära. Russell (2011) menar 

att äldre engagerar sig i ett existentiellt sökande för att få svar på ontologiska frågor och gör 

detta genom lärande. Detta för med sig att äldre studerande är mer selektiva än yngre. De 

äldre vill inte slösa bort tid på det de finner meningslöst utan de engagerar sig i lärande bara 
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om de är intresserade och lärprocessen är relevant för dem, menar Knowles (Russell 2011 s. 

555). Avslutningsvis citeras Russells (2011, s. 547) korta och koncisa sammanfattning av 

studiens resultat:” A significant finding from the study was the existential concept of time at 

the core of the learning experiences and their need to develop and grow”. 

4.6 Subjektiv meningsfullhet vs. objektiv 
 

Det finns få empiriska studier av meningsfullhetens orsaker och konsekvenser, och de som 

finns är inte förankrade i teorier om vad som gör livet meningsfullt (Brülde & Fors 2014). 

Begreppet mening eller meningsfull är subjektivt. Att leva ett meningsfullt liv förefaller hänga 

samman med vad man gör och med vad man strävar efter samt med förhållningssättet till 

livet. Men det är skillnad mellan att har ett meningsfullt liv och att uppleva livet som 

meningsfullt. Det subjektiva är glasklart men vad är ett meningsfullt liv i objektiv mening? 

Detta intresserade Brülde och Fors (2014) som såg fem kriterier på meningsfullhet: ett liv är 

meningsfullt i kraft av innehåll, sammanhang och struktur, livsmål och förhållningssätt. Hur 

korrelerade då individens uppskattade meningsfullhet med meningsfullhetens teoretiska 

grunder, som förutom meningsfulla aktiviteter och strävan mot uppsatta mål också omfattade 

att finnas i ett större sammanhang? Forskarna genomförde en enkätstudie med frågor om 

värdefulla mål, sammanhang och meningsfullhet i livet. Svarsalternativen var fasta och 

frågorna besvarades av mellan 1 557 och 1 575 personer. Resultatet analyserades statistiskt 

och visar att det finns en klar korrelation mellan de tre teoretiska måtten på meningsfullhet. 

Likaså finns det en klar korrelation mellan den självskattade meningsfullheten och ett 

teoretiskt baserat index för meningsfullhet. Förutom att få svar på denna fråga var forskarna 

intresserade av att se hur meningsfullheten fördelade sig i olika befolkningsgrupper. 

Upplevelsen av meningsfullhet är högre bland högutbildade än bland lågutbildade, högre 

bland kvinnor än bland män och lägst i gruppen 65 år och äldre. Slutligen studerade Brülde 

och Fors (2014) sambandet mellan upplevd meningsfullhet och teoretiska 

bestämningsfaktorer för meningsfullhet som aktiviteterna att göra gott för andra och att ha ett 

arbete och fritidsaktiviteter som utvecklar individens förmågor. En genomförd 

regressionsanalys visar att både arbete och studier uppvisar ett starkt positivt samband med 

meningsfullhet. Det finns också ett starkt samband mellan engagemang i humanitära 

hjälporganisationer och miljöorganisationer och meningsfullhet. I båda fallen finns statistisk 

signifikans. Studien visar att de faktorer som tydligast är kopplade till upplevelse av 

meningsfullhet är förvärvsarbete och studier, vilket kan förklara att pensionärer upplever 

betydligt lägre meningsfullhet i livet än just förvärvsarbetande och studenter. Studien omfattar 

inte seniorstudenter som bedriver akademiska studier. Som meningsskapare fungerar också 

sociala sammanhang och relationer.  

4.7 Sammanfattning 
 

Äldres lärande har en existentiell dimension, och studierna har betydelse för äldres livsroll 

(Jamieson 2007). Genom studierna utmanar de äldre sina förmågor och sina perspektiv på 

tillvaron (Boulton-Lewis 2010, Pitman-Brown & Brown 2015). Den sociala dimensionen i 

lärandet är också central för äldre (Jamieson 2007, Boulton-Lewis 2010). Med tanke på den 

demografiska utvecklingen i världen menar Chen och Wang (2016) att utbildning för äldre 

ska föras in i och adresseras i policydokument, och Withnal (2010) hävdar att det behövs en 

inkluderande attityd i samhället till äldre och till ”longlife learning”. Det skulle vara lönsamt 

för individen och samhället. Äldres studier har samhällsrelevans och studier påverkar 

individens upplevelse av meningar i livet (Brülde & Fors 2014).   
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 

 

 

 

I kapitel 5 redovisas de teoretiska utgångspunkterna för studien. Kapitlet inleds med 

argumentation för valet av teorier följt av en allmän redovisning av kontexten för äldres 

lärande med fördjupning i livslångt lärande och förutsättningar för vuxnas lärande samt med 

teorier om normer och livsroller. Kapitlet avslutas med redovisning av valda teorier om 

vuxnas lärande och en sammanfattning. 

5.1 Val av teorier 
 

Tidigare forskning visar att äldres akademiska studier har en existentiell karaktär och är 

förknippade med självkänsla och självförverkligande, förändring och övergång från en livsroll 

till en annan. Teorier om normer (Hydén 2002) och livsroller (Tornstam 2011) har därför 

relevans i denna studie.   Lärandeteoretiker med inriktning på lärandes existentiella dimension 

är Mezirow (1991) och Jarvis (2010). Båda är relevanta i sammanhanget. Tidigare forskning 

om äldres lärande visar också på betydelsen av sociala relationer och kontakter i lärandet 

varför lärandeteoretikerna Illeris (2007) och Wenger (2008) också är relevanta. 

Seniorstudenterna på universiteten i Sverige söker och antas till ordinarier kurser och program 

på sina meriter. Det innebär att de studerar tillsammans med studenter i olika åldrar. De finns 

i multigenerationella klassrum med dess specifika möjligheter och svårigheter. I analysen av 

denna studie är teorier om den multigenerationella undervisningen relevant liksom teorier om 

det livslånga lärandet, då de seniorstudenterna är en del av och lever det livslånga lärandet.  

5.2 Kontexten för seniorstudenters lärande 
 

Vuxnas behov av lärande förändrades radikalt i Sverige under förra seklet. I bondesamhället 

var folkskolans utbildning tillräcklig för att klara vuxenlivet. Förändringarna i samhället var 

få och små. Med industrisamhället framväxt skedde förändringar som krävde nya kunskaper 

och parallellt med industrialiseringen växte folkbildnings- och folkrörelseverksamheten, 

vilket i sin tur hade betydelse för vuxenutbildningens framväxt på 1960-talet (Fejes 2013). 

Därefter har samhällsförändringen med hjälp av modern teknik accelererat. Idag är det inte en 

fråga om huruvida utbildning för vuxna behövs eller ej utan en självklarhet att vuxna hela 

tiden behöver lära nytt för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen. Ungdomar kommer 

ut i samhället utrustade med kunskaper och färdigheter för att klara av att leva i en verklighet 

som ständig kräver nya kunskaper. Detta gör det nödvändigt för vuxenutbildningen att ha 

livslångt lärande som sitt motto. (Merriam, Caffarella & Baumgartner 2007). Frågeställningen 

i dagens kontext är hur samhället ska möta vuxnas behov av livslångt lärande. Denna studie 

kan ses som en del av detta frågekomplex. Den demografiska och tekniska utvecklingen är 

krafter i samhället som kräver engagemang och insatser och inkluderar vuxnas lärande 

(Merriam et al. 2007).   
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5.2.1 Livslångt lärande  

 

Begreppet livslångt lärande är globalt. Det används av många, till exempel av politiker, 

utbildningsplanerare, lärare och ekonomer för att nämna några, och uppfattningarna av 

begreppets innebörd är många och motstridiga. Tänk bara på de gamla ordspråken ”Man lär 

så länge man lever” och ”Det går inte att lära gamla hundar sitta”. Begreppet används i 

olika policydokument och program som stödjer utbildning och lärande för äldre och 

arbetslösa eller utbildning i arbetslivet, menar Berglund (2008) och konstaterar att begreppet 

saknar absolut definition. Livslångt lärande ska snarare förstås genom de meningar det 

tillskrivs i skilda diskurser. Berglunds (2008) forskning granskar ”normaliserade 

sanningarna” i samtida policydokument om livslångt lärande i Sverige, Australien och 

Amerika och utmanar på så sätt självklarheten i begreppet. Granskningen gav en grov bild av 

i vilka skilda sammanhang begreppet förekommer: i problematisering av lärande som idé eller 

fenomen, inom ekonomisk utveckling i relation till den globala marknaden, i tal om demokrati 

och hållbar utveckling, i strukturer och program som fokuserar sociala kontexter i vilka 

livslångt lärande finns samt i sammanhang som gestaltar det livslånga lärandet i praktiken och 

i empiriska studier.  Sammanhangen går in i varandra och i alla är forskning om livslångt 

lärande svår att urskilja från annan forskning om lärande. Syftet med Berglunds (2008) 

forskning var att undersöka begreppet livslångt lärande genom att dekonstruera och utmana 

självklara sanningar i samtida policydokument. Resultatet av undersökningen sammanfattas i 

tre ståndpunkter: (1) livslångt lärande är arbetsrelaterat snarare än livsrelaterat, (2) den 

positiva retoriken om livslångt lärande för den ideale medborgaren skapar ett ”dom”, de 

inkompetenta, de avvikande, de som fallerar, (3) detta leder till ”medicalization” där ”dom” 

patologiseras som oönskade, en grupp som behöver behandling av professionella ”doktorer” 

för livslångt lärande. Slutsatsen är att livslångt lärande som diskurs kopplas till styrande av 

andra och till styrande av självet. Även Biesta (2006) uppfattar begreppet livslångt lärande 

som svårfångat. Tre olika funktioner eller syften lyfts fram av honom: livslångt lärande som 

medel för ekonomisk utveckling, livslångt lärande för personlig utveckling och livslångt 

lärande för social integrering och demokratisk förståelse. Dessutom, menar Biesta (2006), har 

innebörden i begreppet livslångt lärande förskjutits. Från att ha varit starkt förknippat med 

personlig och demokratisk utveckling har begreppet nu mer och mer kommit att handla om 

ekonomisk utveckling. Denna uppfattning bygger Biesta (2006) på studier av policydokument 

från United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO, 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD och Europeiska unionen, 

EU. Begreppets innebörd har förskjutits från att ha varit en rättighet för individen till att ha 

blivit en skyldighet. Det livslånga lärandet har blivit ett medel för medborgaren att hålla sig 

anställningsbar. Det livslånga lärandet är numera i samhällets tjänst, anser Biesta (2006), och 

talar om begreppets individualisering. Tidigare generationer talade om vuxenutbildning eller 

livslång utbildning. Utbildning är ett relationellt begrepp och förutsätter en interaktion mellan 

en lärare och en student, medan lärande i sig indikerar något som individen kan göra ensam 

och göra själv. Men detta är inte den enda förändringen begreppet har genomgått.  Det handlar 

också om vad man lär. I dag vänder sig den studerande inte enbart till traditionella 

utbildningsinstitutioner. Den icke formella utbildningsmarknaden växer med fitnesscentra, 

sportklubbar, självhjälpsprogram på internet, självinstruerande videos etc.  ”The content and 

purpose of these forms of learning has become more focused on individual issues such as 

one´s body, one´s relationship and one´s identity” (Biesta 2006, s. 175). Författaren fortsätter: 

“One way of summarise the individualization of lifelong learning is to say that it had brought 

about a reversal of rights and duties” (s. 175).   Om kopplingen mellan livslångt lärande eller 

vuxenstudier och identitet, resonerar Assarsson och Sipos Zackrisson (2005). De har ett 

diskursivt perspektiv och problematiserar de tre begreppen identitet, livslångt lärande och 
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vuxenstudier. Teknologi är jämte diskursbegreppet centralt i deras forskning. Med hjälp av 

detta begrepp kan utbildning förstås i termer av hur subjekt konstrueras. Det gemensamma för 

utbildningar är dess syfte, att förändra människors identitet. ”Genom utbildning ska 

identiteten förändras till bättre fungerande i samhälleliga sammanhang” (Assarsson & Sipos 

Zackrisson 2005 s. 24). Författarna studerar vuxenutbildningen i slutet av 1990-talet. De 

konstaterade att det är den vuxenstuderande som planerar sin egen utbildning och således 

också blir ansvarig för den. De studerande är självstyrande på ett helt annat sätt än 

vuxenstuderande var på 1960-talet. Dessa var, eller konstruerades som, begåvade. De var 

vuxna som skulle utveckla sin egen potential. Idag skriver författarna, kan livslångt lärande 

beskrivas ur tre skilda diskurser, den ekonomiska, den psykologiska och den sociala. Inom 

den första diskursen handlar livslångt lärande om kvalificering, produktivitet och konkurrens. 

Inom den andra diskursen är fokus på hela människans utveckling och inom den tredje 

diskursen handlar lärande om samarbete och inte konkurrens. Livslångt lärande kan ses som 

ett postmodernt tillstånd inom utbildning, som betraktar människor som lärande varelser. 

Begreppet löser upp gränser och synsättet gör alla människor till aktiva medborgare, antingen 

det nu gäller livsstil och sökandet efter olika upplevelser och lärande, eller om det gäller 

arbetslivet och att skapa beredskap för förändring.   

 

5.2.2 Vuxnas lärande 

 

”Att leda barn” är pedagogik, ”att leda vuxna” är andragogik (Fejes 2013). Begreppet 

andragogik introducerades på 1960-talet av Knowels (Merriam et al. 2007) och fick fäste i 

Östeuropa, Tyskland och USA. I Sverige talas om vuxenpedagogik (Fejes 2013). Men 

Knowles teori om vuxnas lärande sett i relation till barns lärande lever. Han talar om den 

vuxna människan som mogen och självständig, en individ med erfarenheter.  Vuxnas 

beredskap för lärande hänger samman med den sociala situationen och livsrollen, och vuxna 

är i lärsituationen mer problemorienterade än ämnesorienterad. Dessa omständigheter skiljer 

sig från barns och ungas lärande. Vuxna motiveras mer av inre drivkrafter än yttre, och vuxna 

behöver veta varför de ska lära sig någonting (Merriam et al. 2007). Kritiken mot Knowels 

teori är att den inte tar hänsyn till i vilken kontext lärandet sker. Han kritiseras också för 

uppfattningen att utbildning skulle vara värdeneutral och opolitisk, och att alla vuxna skulle 

lära sig på samma sätt (ibid). McClusky´s syn på förutsättningar för vuxnas lärande utgår från 

individens livssituation och växande, från förändring och integration. Hans marginalteori 

bygger på idén att kvoten mellan människans behov av energi för att klara livssituationen och 

tillgänglig energi hos individen måste ha en viss storlek för att möjliggöra ett lärande och 

energierna påverkas av både inre och yttre faktorer (Merriam et al. 2007). Lärandet tar energi 

och tid. Eller som Jönsson (1999, s. 61) uttrycker det: ”Tankar tar tid när vi skapar dem, 

tankar tar tid att ha (tankevård…) och det tar tid att göra sig av med dem, när de eventuellt 

blivit föråldrade”. Till skillnad från Knowles ser McClusky lärandet som en del av 

livssituationen. Lärandet sker i en kontext. Båda forskarna har fokus på själva 

förutsättningarna för lärande.  
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5.2.3 Normer och livsroller     

 

Sociala normer är sammansatta av förväntningar, menade Aubert (1982) medan Hydén (2002) 

uttrycker att begreppet norm formas utifrån vilken aspekt det tillskrivs. När en norm uppfattas 

som ”det normala” eller det socialt acceptabla blir norm en måttstock. Men en norm kan 

också betraktas som en regel och blir då mer en anvisning om hur individen ska handla, vad 

individen bör göra. Normativiteten finns i gränssnittet mellan individen och samhället, och det 

är i skärningspunkten mellan aktören och systemet normen har sin onkologiska hemvist 

(Hydén 2002). Inom samhällsvetenskapen tjänar normbegreppet som ett verktyg att använda 

för att kunna förhålla sig till det subjektiva på en generell nivå. Det är länken mellan det 

faktiska och det önskvärda, mellan aktören och systemet. Hydéns (2002) normmodell har tre 

dimensioner varav två är förknippade med aktören, vilja och kunskap, medan den tredje 

dimensionen, möjligheter, kopplas till systemetvillkoren. Vilja är förknippad med storheter 

som motiv och värde, makt och moral, medan kunskap är knutet till kompetens, erfarenheter 

och tradition. Normer styr människans handlande och detta handlande, denna aktivitet, kan 

skapa lärande. Hydén (2002) jämför och påtalar likheterna mellan sin normmodell och Illeris´ 

modell för lärprocessen. Båda modellerna omfattar individens kunskaper och motivation samt 

de möjligheter som samhället erbjuder.      

     Under sin livstid har människan olika roller och flera av dem är förknippade med ålder. 

Individen har en uppfattning om hur en roll ska gestaltas samtidigt som det omgivande 

samhället också har en och ibland kanske annorlunda förväntan på hur rollen ska uppfyllas. 

Förväntningarna styrs ofta av samhällets normer. Som kvinna förväntas du vara på ett vis 

medan du som man har andra rollförväntningar på dig. Dessa båda roller, som kvinna och som 

man, är tillskrivna roller. Yrkesrollen är en förvärvad roll. Vad är då rollen som äldre? 

Ålderskategorisering är enligt Tornstam (2011) varken det ena eller det andra. Åldrande 

bygger visserligen på fysiologiska händelser men var gränsen går mellan vuxenliv och 

ålderdom har varierat genom tiderna. Så fanns det en tid i det agrara samhället då ålderdomen 

tog vid den dag då individen inte längre kunde delta i det dagliga arbetet. Numera knyts 

ålderdomen oftast till kronologisk ålder och vanligen till pensionsåldern. Oavsett om 

ålderdomen infaller då eller inte, förändras samhällets rollförväntningar på individen i 

samband med pensioneringen. Individen förlorar rollen som yrkesarbetande. Vad kommer i 

stället? Rollförluster inträffar för alla under livets gång. Så lämnas idag barndomen först vid 

studentexamen. I det agrara samhället lämnades barndomen i samband med konfirmationen. 

Tornstam (2011) talar om passageriter och menar att det inte finns någon passagerit mellan 

rollen som vuxen och åldringsrollen. Förr i tiden, i industrisamhället, var riten överlämnandet 

av guldklockan som tack för lång och trogen tjänst.  

5.3 Teorier om vuxnas lärande 
 

I detta avsnitt redovisas teorier om transformativt lärande och mera socialt orienterade 

lärandeteorier. Denna uppdelning teorierna emellan är inte självklar eller absolut. I denna text 

sätts det transformativa lärandes psykologiska dimensioner i erfarenheter, kritiska reflektioner 

och utveckling i centrum med Mezirow (1991) och Jarvis (2000).  Illeris´ (2007) och Wengers 

(2008) teorier uppfattas att tydligare betona betydelse av det sociala samspelet för 

lärprocessen och lärandet och att detta samspel sker i den nära studiegruppen och i hela 

samhället. Att lärande sker i en social kontext är en självklarhet för alla fyra teoretikerna.  
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5.3.1 Transformativt lärande 

 

Det transformativa lärande innebär en avgörande förändring för individen genom en 

perspektivförskjutning, som förändrar individens syn på jaget och på den världen jaget lever i 

(Mezirow 1991). Transformativt lärande har fokus på individen och på den sociokulturella 

miljön. Vilket av dessa båda perspektiv som betonas mest, skiljer sig mellan olika teoretiker. 

Merzirow lyfter fram individen och definierar lärande som ”the process of using a prior 

interpretation to construe a new or a revised interpretation of the meaning of one´s 

experience in order to guide future action” (Mezirow 1991 s. 12). Han talar om 

meningsbärande perspektiv och meningsskapande tankemönster, där det förstnämnda är djupt 

rotade vanor eller föreställningar, “habit of mind” och det senare mera ytliga och flyktiga 

åsikter, ”points of view” (Wilhelmsson 1998 s.16).  Det är enklare att byta åsikt än att 

förändra en vana eller ett beteende. Transformativt lärande refererar till processer ”by which 

we transform our taken-for-granted frames of reference to make them more inclusive, 

discriminating, open, emotionally capable of change, and reflective so that they may generate 

beliefs and options that will prove more true or justified to guide action” (Merzirow 2000, s. 

8).  Det transformativa lärande leder till förmågan att agera och resonera utifrån egna syften 

och värderingar, känslor och meningar snarare än att okritiskt assimilera andras.  

     Jarvis (2010) utgår från individens erfarenheter i sin modell för lärande. Det är i dem 

lärandet startar. Vissa erfarenheter blir till vardagsrutiner medan andra erfarenheter ”skaver”, 

och det inträffar när det inte finns rutiner för den uppkomna situationen. Individen tvingas 

tänka, planera och göra nytt. Här startar lärandet. Det börjar enligt Jarvis (2010) i 

sinnesupplevelser som ljud, synintryck, lukt, smak och beröring. Lärandet är beroende av 

kroppen, inte på grund av gener utan på grund av hur sinnena fungerar. Hela människan är 

med i lärprocessen som sker med hjälp av tanke, handling och känsla i olika kombinationer. 

Resultatet av processen, där en känsla transformeras till kunskap, värden eller attityder kan ge 

sig tillkänna på olika sätt. Vilket uttryck lärandet tar sig varierar från individ till individ och är 

beroende av hela människan, kroppen, själen och individens livshistoria. Transformeringen 

ger sig tillkänna genom att individens självkänsla och identitet förändras eller att individen 

finner en ny mening med tillvaron. Lärandet kan också leda till erfarenheter som innebär att 

individen i fortsättningen bättre klarar av att hantera situationen som ”skaver” (Merriam et al. 

2007)     

 

5.3.2 Sociala lärandeteorier 

 

Även Illeris (2007) talar om begreppet transformativt lärande och lyfter fram dess historiska 

hemvist inom psykoterapin. Begreppet har senare kommit att användas inom teorier om 

lärande. Själv ser Illeris (2007) transformativt lärande som en av fyra typer av lärande: 

kumulation, assimilation, ackomodation och transformation.  Alla är relaterade till 

tillägnelseprocessen som organiserar individens kunskaper, förståelse, tänkande och minne.  

Denna process är en del av Illeris´ (2007) teori om lärande. Den andra är samspelsprocessen 

och båda processerna måste vara aktiverade samtidigt för att ett lärande ska komma till stånd. 

Samspelsprocessen omfattar individens samspel med omgivningen, och omgivningen är både 

den nära omgivningen, studiegruppen, och samhället i stort. Det sociala samspelet är det 

centrala i denna process.  Tillägnelseprocessen är avhängig individens förmåga att ta till sig 

och bearbeta de impulser och den påverkan som ligger i själva samspelet. Just detta, att kunna 

ta till sig, är väsentligt för att kunna knyta ”det nya till det gamla”, att associera till tidigare 

relevant kunskap. Denna förmåga innefattar dimensionerna innehåll och drivkraft, där 
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innehåll omfattar kunskaper, färdigheter och erfarenheter medan drivkraft är individens 

motivation och vilja. Enligt Illeris (2007) aktiveras och integreras dessa båda dimensioner och 

av impulser i samspelsprocessen. Innehåll, drivkraft och samspel förutsätter således varandra 

för att ett lärande ska komma till stånd. Lärandet är beroende av både individen och det 

sociala sammanhanget som är studiemiljön och samhället i stort. Illeris (2007) lyfter också 

fram hinder eller försvar mot lärande som kan finnas både hos individen och i samhället. 

Individen kan till exempel utveckla försvar mot lärande om den egna identiteten utmanas 

genom ny kunskap eller utveckla ambivalens mot lärande påkallat av samhällsförändringar 

där ny kunskap är nödvändig för samhällsutvecklingen men inte önskvärd av individen. Till 

samhälleliga hinder för lärande räknas också folkteorier som att ”Det går inte att lära gamla 

hundar sitta” och normer om vad till exempel äldre ska göra och inte göra. Wenger (2008) 

fokuserar i sin teori om lärande ett socialt deltagande. Det är en förutsättning för att lärande 

ska komma till stånd. Slutsatsen dras utifrån synen på kunskapens natur och bygger på fyra 

premisser: Människan är en social varelse och kunskap är en fråga om kompetens och 

företagsamhet. Att veta är att vara aktiv och engagerad för att uppnå kunskap och mening är 

vad lärande ska producera.  Wenger (2008) kopplar samman teori och praktik och begreppen 

praktik, samhälle, identitet och mening är för honom centrala. Han talar om lärande genom att 

göra, lärande genom att tillhöra, lärande som identitetskapande och lärande som erfarenhet 

och som förmåga att på individuell och kollektiv nivå erfara livet och världen som 

meningsfulla. Lärandet är en del av det dagliga livet men individen ser inte alltid detta eller 

kan klä lärandet i ord.  Det saknas systematik trots att perspektivet på lärande har betydelse 

för själva lärandet. Hur och vad individen tänker om lärande påverkar var individen letar efter 

det och noterar det.  Lärandet är avhängigt den enskilde individen och individens förmåga, ett 

traditionellt perspektiv på lärande.  Denna tanke och idé ligger också till grund för det 

individuellt konstruktivistiska perspektivet. Vad som skiljer perspektiven åt är om den lärande 

är passiv eller aktiv. Den lärande är aktiv i det senare perspektivet (Philips & Soltis 2015). I 

Wengers (2008) teori om lärande är individen aktiv i interaktionen med samhället. Dewey 

(Englund 2011) betonade sociala och interaktiva handlingar, ett kommunikativt deltagande i 

en kontext, och att detta kunde skapa mening och lärande. Det är lärarens uppgift att arrangera 

aktiviteter och sociala gemenskaper för verkligt lärande, ansåg Dewey (Philips & Soltis 

2015), som hade ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande. 

 

5.3.3 Intergenerationellt lärande 

 

Det intergenerationella lärandet finns närvarande i vardagen.  Över allt i samhället där 

människor som tillhör olika generationer möts och har gemensamma aktiviteter, finns tillfälle 

till lärande mellan generationer. Den demografiska utvecklingen i världen talar för mer 

intergenerationellt lärande, vilket för med sig utmaningar. Ännu finns inga hållbara argument 

eller ramverk för denna typ av lärande, vars dynamik kräver samordning och kulturell 

känslighet. Intergenerationella studenter rör sig över geografiska och religiösa gränser. Äldre 

studenter deltar inte i undervisningssituationer av en slump. De är medvetna om sin egen 

begränsade livstid och om sina möjligheter att ge tillbaka och bidra till den kollektiva 

utvecklingen. Tiden är för de äldre både en gåva och en börda. Detta inspirera många äldre att 

engagera sig i intergenerationellt lärande som ett medel att kunna överskrida gränsen till det 

förflutna, till den nuvarande rollen och till en begränsad syn på det egna jaget. De äldres liv är 

inte avslutat. Dess mening har aldrig fått ett definitivt uttryck (Findsen & Formosa 2011).  

Forskarna menar med hänvisning till ovanstående att program för intergenerationellt lärande 

kräver ett metodologiskt regelverk. 



28 

 

     Högre utbildning i Europa och i USA integrerar mer och mer det livslånga lärandet i sina 

styrdokument.  Att skapa en hållbar kontext för högre utbildning med studenter i olika åldrar 

framstår som en nödvändighet i dagens samhälle med en allt åldrande befolkning. Detta för 

med sig fler undervisningssituationer eller klassrum med studenter i olika åldrar. 

Klassrummen blir ”multiage”. Men de blir också ”multigenerational”. Samhällsandan som 

de studerande är fostrade och uppvuxna i skiljer sig åt dem emellan eftersom de tillhör olika 

generationer. Sánchez och Kaplan (2014) ser detta faktum som en möjlighet för universiteten 

att utveckla undervisningen och menar att situationen är idealisk för att få till stånd ett 

intergenerationellt lärande. Att uppmärksamma studenternas generationstillhörighet är 

relevant i lärprocessen, då generation är förknippat med såväl individuell som kollektiv 

identitet. Medvetenheten om mångfalden av generationer i klassrummet sätter fokus på 

omständigheter för lärare att tänka på menar forskarna: att planera och ta tillvara 

generationsskillnader, att tydliggöra skillnader i livserfarenheter samt att framhåll att det är en 

struktur för det livslånga lärandet. De understryker också det fruktlös i att tala om olika åldrar 

i klassrummet. Alla har olika åldrar, alla är inte födda på samma dag och läraren är inte alltid 

äldst. Att tala om det multigenerationella klassrummet är mera fruktbart. Undervisningen kan 

då fokusera på skillnader och likheter mellan generationer men också på tidsfaktorn, 

livsloppet. Sánchez & Kaplan (2014) tar inte ställning till huruvida det multigenerationella 

klassrummet är bättre eller sämre än andra klassrum. De bara pekar på dess möjligheter att 

utveckla undervisningen och fortsätta att göra det generationella lärandet till en utmärkande 

del i det livslånga lärandet och fogar till sin artikel ett citat om att denna form av undervisning 

”brings with it a new paradigm for teaching, learning och reseach at third level” (Sánches & 

Kaplan, 2014 s. 479).  

5.4 Sammanfattning 
 

Seniorstudenternas kontext för lärande har förändrats. I början av förra seklet var det 

tillräckligt med utbildning i folkskolan för att klara av att leva livet. Nu behövs gymnasial 

utbildning med fortlöpande kompetensutbildning för att klara av att hålla sig anställningsbar i 

kunskapssamhället. Det livslånga lärandet som en gång var en medborgerlig rättighet har 

blivit ett krav. Det livslånga lärandet har kommit att bli ett sätt för staten att styra individen 

men också ett sätt för individen att styra sig själv (Berglund 2008). Begreppet livslångt 

lärande kan också ses som ett postmodernt uttryck för samhällets syn på medborgaren som en 

i alla avseende aktiv och lärande varelse. Vuxna är mogna, självständiga och erfarna individer 

vilket Knowles och McClusky (Merrial et al. 2007) ser som förutsättningar för vuxnas 

lärande. Vuxnas lärande är också relaterat till samhällsnormer och livsroller, till synen på 

kunskap i livsvärden och i systemet. Kapitlet avslutas med teorier om transformativt lärande 

(Mezirow 1991, Jarvis 2010) med utgångspunkt i erfarenheter, kritisk reflektion och 

förändring, med teorier om socialt orienterat lärande (Illeris 2007, Wenger 2008) och då 

särskilt på samspelet i studiegruppen och i samhället som helhet till samt på teorier om 

intergenerationellt lärande ( Findsen & Formosa 2011).    
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6 Metod 
 

 

 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad det kan finnas för mening med äldres 

akademiska studier och vad denna mening kan ha för relevans för den enskilde individen och 

för samhället. I kapitlet redovisas studiens vetenskapliga förhållningssätt, urvalet av 

informanter, metod för datainsamling samt hur studien har genomförts. Informanternas 

bakgrund beskrivs kortfattat innan analysmetoden, studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden redovisas.  

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 

Studien är kvalitativ. Svaren på forskningsfrågorna söktes genom muntlig och skriftlig 

information från utvalda informanter. Kvalitativa metoder står enligt Eliasson (1995) för ett 

empatiskt och solidariskt kunskapssökande. Den kvalitativa metoden inrymmer 

förutsättningar för större närhet och öppenhet för den verklighet som ska studeras än den 

kvantitativa metoden gör. Utgångspunkten i kvalitativ forskning är informanternas 

erfarenheter och upplevelser som ska förstås i sitt sammanhang. För att få kunskap om 

meningen med äldres akademiska studier har det insamlade materialet tolkats, och studien har 

vad Bryman (2008) kallar en tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt. Fokus ligger 

således på att genom informanternas utsagor förstå meningen med att äldre utvecklar sina 

tankar genom akademiska studier. Resultat kan inte generaliseras men jämföras med resultat 

från tidigare forskning och på så sätt möjligen bidra till teoribildning, ett induktivt 

förhållningssätt till relationen mellan praktik och teori (Bryman 2008).  

     Studien förhåller sig till både ett mikro- och ett makroperspektiv, individen och samhället. 

Meningen med äldres studier är i fokus i båda perspektiven, men själva studierna, 

tankeutvecklingen eller lärandet får ett särskilt fokus i individperspektivet medan 

undervisningssituationen fokuseras mer i samhällsperspektivet. Aspekten att empiriska studier 

kan visa på möjligheter och hinder i en social verklighet och därmed synliggöra vad som kan 

åtgärdas för att åstadkomma förändring (Eliasson 1995) finns med i studiens 

samhällsperspektiv och dess samhällsrelevans. Resultatet analyseras med hjälp av teorier om 

vuxnas lärande (Illeris 2007, Jarvis 2004, Mezirow 1991,Wenger 2008) och relateras också 

till teorier om livsroller och övergångsriter (Tornstam 2011) och till normer (Hydén 2002). 

Eftersom ålder är ett centralt begrepp i studien kommer dessutom resultatet att relateras till 

Anderssons (2008) definition av ålderism (kap 3.3 s 11).  

6.2 Forskarens förförståelse 
 

Min förförståelse av akademiska studier omfattas förutom av en akademisk 

samhällsvetenskaplig grundexamen från 1970 också av återkommande akademiska studier 

under samtliga decennier från 1970-talet till 2010-talet. En lång yrkeskarriär inom kommunal 

förvaltning samt i kommun- och regionförbund med byte av arbetsplatser och arbetsuppgifter 

har upplevts kräva tillförsel av teoretiska kunskaper för att bättre kunna förstå och hantera 

praktiken och förhålla sig till samhällsutvecklingen under nästan ett halvt sekel. Studierna har 

varit ordinarie kurser på olika universitet och högskolor i Sverige samt olika 
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uppdragsutbildningar relaterade till aktuella arbetsuppgifter. Jag har således erfarenheter av 

akademiska studier som ung, vuxen och nu också som seniorstudent. 

6.3 Urval av informanter 
 

Urvalet är målinriktat (Bryman 2008), en vanlig urvalsteknik i kvalitativ forskning.    

Utmärkande för denna typ av urval är att det är strategiskt i så måtto att deltagarna väljs ut för 

att de förväntas kunna tillföra relevanta data till studien. I beslutet om urval fanns också 

överväganden om hur informanterna skulle kunna nås och inspireras att delta i studien. 

Urvalet av doktorandutbildade seniorstudenter har skett genom bekantas bekantar och skulle 

med Brymans (2008) terminologi kunna kallas snöbollsurval eller bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att forskaren väljer informanter som bedöms vara tillgängliga. Urvalet omfattar tre 

grupper av informanter som bedriver/har bedrivit akademiska studier på skilda akademiska 

nivåer. Genom denna variation tillgodosågs i urvalet den norm som Bryman (2008) menar har 

utvecklats inom kvalitativa studier med målinriktat urval, nämligen att välja ut informanter på 

mer än en nivå inom det studerande systemet, här det akademiska. Av betydelse för en studie 

är också urvalets storlek, vilket tas upp närmare i kapitel 9 Metoddiskussion. I detta kapitel 

redovisas urvalet av seniorstudenter separat på respektive akademisk nivå, medan de 

sammanförs i resultatredovisningen i nästa kapitel så vida inga stora och väsentliga skillnader 

utkristalliserar sig.  Urvalet kategoriseras och redovisas i fall 1 – 3 i tabell 1. 

 

TABELL 1 Urval av informanter för studien redovisade som fall 1-3 

 

Fall Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Nivå Doktorsutbildning Uppdragsutbildning 

”Uppdrag Kunskap” 

Universitetsutbildning 

på grund- och avance-

rad nivå  

Studenter  

 

3 varav 

2 kvinnor, 1 man 

13 varav 

11 kvinnor, 2 män 

7 varav 

5 kvinnor, 2 män varav 

1 kvinna, 1 man på 

Pensionärsuniversitetet 

Handledare 

 

 7 varav 

7 män 

 

Summa  3 20 7 

 

Kommentarer till tabellen. 

Fall 1. Informanterna i denna grupp hade doktorerat på tre större universitet i mellersta och 

södra Sverige.  

Fall 2. Denna uppdragsutbildning var knyten till medicinska fakulteten vid ett större 

universitet i södra Sverige och genomfördes läsåret 2013/2014. Utbildningen var ett projekt 

på avancerad nivå med namnet ”Uppdrag Kunskap” och finansierat av Sveriges Kommuner 

och Landsting, SKL.   Deltagarna i utbildning kom från hela landet. Utbildningen var sökbar 

och inbjudna var enligt rekryteringsbroschyren seniora aktörer inom äldrevård och 

äldreomsorg villiga att bidra till framtiden genom egen kunskapsutveckling (Uppdrag 

Kunskap 2014). Deltagarna har haft flera återträffar, den senaste 1-2 juni 2017.   
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Fall 3. Studenterna i fall 3 studerade vid ett större universitet i södra Sverige och kom från det 

omgivande närsamhället. I fall 3 ingår ett gift par som studerade på Pensionärsuniversitetet, 

en ideell organisation av pensionärer och för pensionärer som drivs i samarbete med 

studieförbundet Folkuniversitetet. Organisationen bär numera namnet Seniorsuniversitetet och 

finns på högskole- och universitetetsorter både nationellt och internationellt. 

6.4 Metod för datainsamling  
 

De valda metoderna för insamling av data var enkät, personliga intervjuer och intervjuer via 

mail. Syftet med enkät (bilaga A) var att snabbt få en bild av vad en seniorstudent kunde 

tänkas ha för uppfattningar om meningen med universitetstudier för att därefter kunna 

fortsätta datainsamlingen med intervjuer. Enkät som metod är lätt att administrera (Bryman 

2008) och kan ge ett snabbt resultat. Den personliga intervjun kräver en annan administration, 

är mer tidskrävande men ger forskaren möjligheter att ställa följdfrågor som fördjupar 

förståelsen för det som studeras. Även intervjuer via mail ger möjlighet till följdfrågor och 

förtydliganden.  Bryman (2008) observerar intervjuare på intervjuareffekten, som innebär att 

en persons kön, sociala bakgrund och etnicitet, kan påverka informanterna och de avgivna 

svaren. Samtidigt konstateras att forskning inte har kunnat påvisa några konsekventa mönster 

på vilka egenskaper som skulle ge denna effekt eller skevhet i datainsamlingen, varför 

intervjueffekten inte betraktas som ett problem. Enkät och därpå följande intervju innebär att 

möta informanten vid mer än ett tillfälle, en metod som enligt Bryman (2008) användas i 

kvalitativa studier.   

6.5 Genomförande 
 

Datainsamlingen genomfördes mellan den 30 mars och 6 oktober 2017. Den 5 april 

besvarades enkäten (bilaga A) av 16 personer som deltog i ett studentkårsmöte vid ett större 

universitet i södra Sverige. En studentkår är en frivillig intresseorganisation för studenter vid 

ett lärosäte och dess verksamhet regleras i Högskolelagen (SFS 1992:1434). Verksamheten 

finansieras i huvudsak av statliga medel och av bidra från universiteten.  Det aktuella mötet 

var arrangerat för äldre studenter på temat Äldre som resurs i kunskapssamhället. Innan 

enkäten besvarades presenterades forskningsplanen för denna studie, vilket gav möjlighet att 

inspirera mötesdeltagarna att delta i studien. Enkäten gav en inblick i vad seniorstudenter fann 

meningsfullt med akademiska studier och lade grunden till intervjuerna. Tio av dem som 

besvarade enkäten uppgav sig vara villiga att fortsätta delta i studien genom personliga 

intervjuer. Sju personer intervjuades i fem individuella intervjuer och i en gruppintervju. 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i respektive informants enkätsvar. Intervjun 

följde i huvudsak enkätens struktur även om variationer förekom allt eftersom samtalen flöt 

på. Samtliga intervjuer bandades och transkriberades på samma sätt som intervjuerna med 

informanterna som doktorerat. Inför de senare intervjuerna hade en enkel intervjuguide tagits 

fram med temana avhandlingen, att vara äldre student i universitetsvärlden samt yrkes- och 

livserfarenhetens eventuella betydelse för avhandlingen. Dessutom har det i samtliga 

intervjuer funnits utrymme för var och en att tillföra ytterligare relevant information. Alla 

transkriberingar har granskats av informanterna som har haft möjlighet att stryka och lägga till 

i texten samt att förtydliga.  Informanterna och handledarna i uppdragsutbildningen 

intervjuades via mail och erhöll var och en fyra frågor med anknytning till studiens 

forskningsfrågor (bilaga B och bilaga C).   

     Inför arbetet med intervjuerna aktualiserades och aktiverades några vetenskapliga 

principer: Den som intervjuar ska skapa en förtroendefull atmosfär och skapa förutsättningar 

för tillit och öppenhet. I detta arbete var mötet med informanterna på studentkåren och på 
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uppdragsutbildningens återträff betydelsefulla. Den som intervjuar ska vara observant på hur 

frågor formuleras, dess relevans, dess förmåga att konkretisera och fånga komplexa 

förhållanden samt på dess förmåga att inspirera informanten att belysa ämnesområdet rikt och 

nyanserat. Frågor ska inte vara ledande och irrelevanta i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor (Bryman 2008).   

6.6 Informanterna 
 

De tre seniorstudenterna som hade doktorerat var mellan 69 och 77 år. Deras yrkesbakgrund 

var socionom och företagare, lärare och politiker samt statstjänsteman och tjänsteman inom 

branschorganisationer. Flertalet av informanterna från uppdragsutbildningen var 

sjuksköterskor. Det var deras grundläggande yrkesutbildning men ett långt yrkesliv hade för 

många av dem inneburit kompetensutveckling och karriär. Några hade skaffat sig 

specialistkompetens som distriktssjuksköterska eller inom områdena demens och psykiatri. 

Någon hade arbetat administrativt som utredare, och flera hade varit chefer inom sjukvården 

och/eller äldreomsorgen. Bland dessa informanter fanns också vårdlärare, läkare, 

sjukvårdsdirektör och fysioterapeut. Alla utom en som besvarade frågorna var 65 år och äldre. 

Handledarna som deltog i studien var alla knutna till svenska universitet och fyra av dem var 

professorer. Av informanterna på grund- och avancerad nivå hade fyra en akademisk 

grundexamen och en hade mångårig internutbildning på ett statligt verk. Alla hade 

yrkesarbetat inom sina examensområden. Informanterna från Pensionärsuniversitetet hade 

båda gedigna yrkesutbildningar. 

6.7 Bearbetning av materialet 
 

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av tematisk analys. Ett tema ses här som ett 

större begrepp än en kod. Ett tema kan ha underteman. Analysen grundas på materialet, och 

tolkningen grundas på flera och noggranna genomläsningar av detta i sökandet efter teman. 

Ett exempel på hur teman i analysen steg för steg har vuxit fram ur meningsskapande uttryck, 

kodning och underteman framgår av bilaga D med temat livselixir som exempel. Särskild 

uppmärksamhet har riktats på följande: återkommande teman, om informanterna använder 

metaforer eller speciella uttryck, skillnader och likheter mellan hur informanterna beskriver 

ett tema. Frågan om vad som inte finns med i det insamlade materialet har ställts, och 

medvetenheten om risken för personliga och teoretiska fördomar har också funnits med i 

arbetet. I resultatredovisningen används citat för att visa tolkningarnas rimlighet. 

Bearbetningen av materialet ger svar på studiens forskningsfrågor. 

6.8 Studiens tillförlitlighet 
 

Etablerade begrepp som validering och reliabilitet saknar relevans i en kvalitativ studie. I 

stället är begreppet tillförlitlighet väsentligt enligt Bryman (2008). Tillförlitlighet är ett 

samlingsbegrepp av flera faktorer såsom begreppen trovärdighet och pålitlighet. Om resultatet 

i en kvalitativ studie ska upplevas som trovärdig fordras att forskningen utförs enligt de regler 

som finns. Väsentligt för trovärdigheten är också att de involverade informanterna, som har 

beskrivit en social situation, känner sig bekväma och bekräftar att forskaren har uppfattat 

deras berättelser korrekt, informantvalidering (Bryman 2008). Pålitligheten i studien hänger 

samman med att hela forskningsprocessen ska vara transparent och forskningsmaterial som 

till exempel transkriberingar av intervjuer ska finnas tillgängliga för kollegial granskning. I 

denna studie har samtliga transkriberingar av genomförda intervjuer underställts 

informanterna för granskning. En transkribering av utsagan från en seniorstudent som 
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doktorerat har med informantens goda minne används på ett seminarium i kursen 

Självständigt arbete. Syftet med detta var att granska och lyfta fram utsagor med relevans för 

forskningsfrågorna. 

     Ett annat begrepp Bryman (2008) tar upp är äkthet eller autenticitet. Begreppet har bäring 

på forskningspolitiska konsekvenser av studien. Ger till exempel denna studie en rättvisande 

bild, ett kriterium, av vad meningen med att äldre utvecklar sina tankar genom akademiska 

studier kan vara? Ett annat kriterium, relevant i sammanhanget, är pedagogisk autenticitet. 

Bidrar studien till att de medverkande informanterna får en tydligare bild av hur andra i den 

akademiska miljön upplever de akademiska studierna som seniorstudent?  Kan studiens 

resultat påverka och få konsekvenser i samhället? Bryman (2008) menar att kriterierna inom 

begreppet äkthet kan uppfattas som provokativa, och att de därför saknar inflytande i 

samhället. Ambitionen med denna studie är att ge en rättvisande bild av en social företeelse 

inom högre utbildning, och att resultatet av studien ska kunna påverka. Förhoppningen är 

dessutom att de medverkande informanterna inte bara ska känna igen sig själva i 

resultatredovisningen utan också få perspektiv på hur andra seniorstudenter upplever 

meningen med akademiska studier. Se vidare i kapitel 9.    

6.9 Etiska överväganden 
 

Ansvarig för en forskningsstudie ska beakta forskningsetiska regler. Vetenskapsrådet (2011) 

har formulerat fyra forskningsetiska principerna eller krav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna 

finns som skydd för medborgarna mot till exempel otillbörlig forskning kring 

livsförhållanden. Regelverket kan ses som normer för relationen mellan forskare och 

informanter. Kraven innebär att informanterna ska informeras om syftet med studien, hur 

insamlat material används och att de kan förvänta sig konfidentialitet. Dessutom ska alla som 

delta i studien vara klara över att deras deltagande alltid kan avbrytas. De måste samtycka. I 

studie har informanterna skriftligen informerats om de forskningsetiska principerna (se bilaga 

A-C). De tre doktorsutbildade seniorerna informerades skriftligen i samband med 

överenskommelse om tid för intervju. Alla intervjuer inleddes med en påminnelse om 

principerna.  En studie fordrar också etiska överväganden, påtalar Bryman (2008). Inga etiska 

hinder har uppmärksammats. I resultatredovisningen citeras informanterna. De som inte själva 

har skrivit ner sina svar på studiens frågor, alltså de som har intervjuats muntligen, har alla 

granskat respektive transkribering och haft möjlighet att komplettera eller stryka. Inga andra 

etiska överväganden har inte gjorts. 
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7 Resultat 
 

 

 

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat under rubrikerna Meningar och möjligheter för 

individen, Samhällsrelevans och Äldres erfarenheter och akademin. Resultatet presenteras 

först i tabellform med den tematiska analysens resultat ur individperspektivet, 

samhällsperspektivet och i relation till akademin. Därefter redovisas varje perspektiv för sig 

med underteman och citat som stöd för tolkning och tematisering. 

 

TABELL 2. Redovisning av studiens resultat per perspektiv och teman 

 

Perspektiv/ 

teman 

Meningar och möj-

ligheter  

Samhällsrelevans Äldres erfarenheter 

och akademin 

 

 Självkänsla Livsvarigt aktiva 

medborgare 

Erfarenheter som till-

gång 

 Kunskapsgemenskap Normen som hinder Erfarenheter som hin-

der 

 Livselixir   

 

7.1 Meningar och möjligheter för individen 
 

I studiens individuella perspektiv utkristalliserade sig temana Självkänsla, 

Kunskapsgemenskap och Livselixir med underteman. Dessa redovisas i tabell 3. Därefter 

redovisas resultatet mera utförligt med citat som stöd för rimligheten i dess tolkning och 

tematisering. Avsnitten 7.2 och 7.3 redovisas på samma sätt med en sammanfattning av teman 

och underteman i tabellform och därefter en utförligare text. 

 

TABELL 3 Meningar och möjligheter med äldres akademiska studier fördelade efter teman 

 

Teman 

 

Självkänsla Kunskaps-

gemenskap 

Livselixir 

 Prestera 

Praktiker duger 

Yngre - äldre 

Stolthet över samhället 

Studiemiljön 

Gemensam 

kunskapsbakgrund        

Yngre - äldre                        

Undervisingen           

Studiemiljön 

Hälsa 

Rollövergångar 

Att ge tillbaka 

Relationer 
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7.1.1 Självkänsla 
 

Seniorstudenterna beskrev utan undantag att studierna påverkade självkänslan. Vad som 

uppskattades mest med studierna varierade mellan informanterna men för flertalet av dem var 

det att få lära och få bekräftat att man kunde lära trots sin ålder. Att tentera var att få svart på 

vitt att man klarade av uppgifterna. Det stärkte självkänslan hos flera, och det gav bekräftelse. 

”Det fick jag också VG på”. En informant hade målet att ta en masterexamen: ”Jag skulle 

kunna bli en röst i debatten, bli tagen på allvar”. Debatten som åsyftades var den om den 

svenska skolan. En akademisk examen skulle ge debattören legitimitet. De tre 

seniordoktoranderna hade alla målet att skriva avhandlingar och att genom avhandlingen 

komma vidare i frågor som hade ”skavt” under det yrkesverksamma livet, komma vidare med 

något man hade funderat över, sett eller anat. Avhandlingarna gav svar, bekräftelse och blev 

forskningsbidrag i samhället.     Seniorstudenterna i uppdragsutbildningen hade som 

gemensam nämnare yrkeserfarenheter av att på olika sätt ha arbetat med vård och omsorg av 

äldre. De var praktiker som genom akademiska studier fick möjlighet att formulera och 

utveckla sina erfarenheter genom egen kunskapsutveckling. Alla genomförde sina planer. 

Självkänslan stärktes. 

”Jag kände tillfredsställelse i att ha lyckats genomföra det jag tänkt mig, 

tillfredsställelse i att finna forskningsstöd för det som jag tyckte att man borde 

kunna göra något åt”.  

”Man kan vara en resurs som pensionär.” 

”Insikten om att erfarenheter från ett långt yrkesliv inom vård och omsorg har ett 

värde nu och i framtiden.” 

[Uppdragsutbildningen har] ”stärkt självkänslan och självförtroendet i yrkes-

identiteten, ett kvitto.”      

           

För flera seniorstudenter föreföll åldersfixering vara en realitet.” Ja, självkänslan, det här 

klarar jag ju minst lika bra som dom yngre”. För flera fanns ålder och jämförelse med de 

yngre studenterna med hela tiden. ”Nu ungdjävlar ser ni att jag kan fast jag är gammal…Vi 

har ju sån ungdomsfixering i samhället”. Detta gällde inte uppdragsutbildningen som var en 

åldershomogen.  Att som äldre förstå sammanhang, att kunna sortera in undervisningens 

innehåll och texter på en tidsaxel hade betydelse och lyftes fram av flera. Denna förmåga gav 

perspektiv och en specifik kunskap som de yngre omöjligen kunde ha. ”Känslan av att klara 

av det [och] att också kunna delge sin kunskap”, den levda kunskapen som de yngre inte kan 

ha. Seniorstudenternas livserfarenhet innebär att de har medverkat i att bygga det rådande 

samhället och de möjligheter samhället ger till akademiska studier för alla, även för äldre, 

vilket lyftes fram av någon.  

 

”Vi har nån gång haft en amerikansk flicka boende hos oss. När jag då beskrev 

det svenska samhället för henne så tyckte [hon] ju [som alla] amerikaner att det är 

oerhört socialistiskt. Men när jag beskrev det här med studier, att alla egentligen 

har möjlighet att studera. Detta är ännu mer fantastiskt på äldre dar. Jag bara 

anmäler mig, klick, och sedan är jag här [på universitetet]. Det är fantastiskt. 

Vilket samhälle vi har. Jag gillar det.”  

 

Informanten upplevde en känsla av stolthet över vad medborgarna erbjöds. Att nu som äldre 

får utveckla sina tankar i en tillåtande studiemiljö kändes bra. ”Kul att vara i miljön”.  
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Universitetsmiljön i sig hade betydelse för självkänslan. Den beskrevs som mera tillåtande än 

den på arbetet. Samtidigt kunde den uppfattas som skrämmande. Bara att klara av den, att 

våga söka sig dit och finna sig tillrätta i den stärkte självförtroendet. Det var inte alltid så lätt.   

 

”En del tror jag inte bara skulle våga ta sig hit. Hur ska man uppföra sig som 

student? Hur ska man hitta? … Man får inte vara rädd av sig. Utan ge sig i kast 

med saker”.  

”Jag har en vana och ändå en osäkerhet.  I den akademiska världen har jag fått 

börja från noll. För här går det inte alls till som när jag var student och skrev 

uppsats. Det är mycket, mycket annorlunda. Det var en miljö som jag sakta fick 

anpassa mig till. Samtidigt, om det är något som jag har känt mig störd över, så 

är det likriktningen som jag upplever finns här.” 

 

En informant lyfte fram sin universitetsbakgrund som en styrka. ”Jag känner mig liksom 

hemma i den här världen. Det tror jag spelar roll. De som inte har studerat vid universitet 

känner sig nog lite främmande”. Att klara av studentmiljön gav trygghet och självkänsla. En 

del av denna miljö är att uppsatser publiceras, också ett faktum som gav självkänsla. Att 

publiceras är att synas, att bekräftas. Att tillhöra studiemiljön i uppdragsutbildnigen 

uppskattades. Bara det att tillhöra gruppen har gett energi och kunskap, glädje och personlig 

utveckling.  Studiemiljön gav styrka och insikter.   

        

”Insikten om att aldrig behöva sluta kunskapa, uppdraga, vara nyfiken, ge eller 

skapa – eftersom allt detta är fullt möjligt, och till och med rekommendabelt – 

oberoende antalet årsringar och oavsett om uppdraget kommer från en 

arbetsgivare eller från mig själv”.    

 

 Å andra sidan reflekterade en av handledarna över hur utsatta seniorstudenterna var i den 

akademiska miljön. De ”vill göra sitt allra bästa och göra bra ifrån sig. Att ha gått i pension 

innebär inte per automatik att kraven på den egna prestationen minskar”. Självkänslan 

hotades av ett misslyckande med uppgiften. Även doktoranderna kunde känna en stark 

utmaning. 

 

”Det var så mycket vånda innan disputationen. För det var det faktiskt. Osäkerhet 

för hur det skulle gå, rädsla för att jag skulle bli sjuk i sista stund och att 

någonting skulle inträffa som la hinder i vägen. Men allt gick väldigt smidigt. Jag 

kände mig väldigt glad och tacksam efteråt.” 

 

7.1.2 Kunskapsgemenskap 
 

Temat kunskapsgemenskap omfattar det gemensamma intresset för själva ämnet men också 

faktorer som att ha en gemensam praktisk yrkeserfarenhetsbakgrund och sociala gemenskaper 

genom erfarenhetsutbyten studenter emellan och mellan studenter och lärare. Samspelet 

mellan kursdeltagarna och lärarna upplevs stimulerande och meningsfulla. En av 

doktoranderna var övertyga om att den egna orken och motivationen inte hade räckt till för att 

gå i mål med avhandlingen om inte forskargruppen hade funnits och ”det var ju flera 

professorer som var mer än villiga att bidra med sitt vetande till det här gänget”. En annan 
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seniorstudent talade om att vara ”bland likasinnade” och om att träffa andra människor som 

hade samma intressen. Det skapade gemenskap och kontaktnät byggdes upp. Intresset för 

ämnet var det övergripande, det gemensamma och hade inget med ålder att göra. Men 

relationen yngre – äldre studenter blev ändå synlig även när det gällde kunskapsgemenskapen. 

En doktorand berättade att de var fyra som antogs samtidigt. ”Och det var ju en av de trevliga 

sakerna att komma i ett gäng begåvade ungdomar runt 25, där jag fick vara någon slags 

nestor i det sammanhanget”. Att vara en i gänget gav en god känsla.  

 

”När man var gammal på jobbet kunde man få en och annan gliring om att nu har 

du problem med datorn igen förstår jag, och så där… Men med de här 

människorna [andra kursdeltagare] var det inga såna problem alls. Jag var en av 

dom. Det var jätteroligt.”  

 

Samma informant talade också om ”nån sorts lugn och ro” att kunna studera under sådana 

omständigheter. ”När jag var ung var det så rörigt. 70-talet och studier. Det var ju så otroligt 

splittrat. Alltså Lund och hela vänsterrörelsen”. Men det var då det. För ett par generationer 

sedan. Nu var det alltså annorlunda och en naturlig brist på kunskapsgemenskap mellan då 

och nu kommer fram. 

 

”Jag har ju läst sociologi med en ung hjärna och nu läser jag med en gammal 

hjärna och jag kan nog säga att jag läser på helt olika sätt. Alltså det blir ju 

levande. Jag kan ju på något sätt sätta in erfarenheter i de här texterna. Det hela 

blir mycket levande och det var det inte då”.  

 

Seniorstudenterna var aktiva på seminarierna. ”Det var lätt att göra sin röst hörd”. ”Just det 

här samspelet mellan yngre och äldre blev för mig ett naturligt sätt att umgås.” En annan 

röst: ”Det är så lätt i vårt samhälle att bli bedömd utifrån ålder. Och inte efter vad man har 

att säga varandra oavsett sådant. Det tyckte jag var väldigt befriande här på universitetet. 

Jag fick ju också vara med. Jag hade också något att säga.” En informant berömmer 

universitetets lärare och menar att ”lärarna var duktiga på att lyfta fram alla elever så att de 

kände att de växte. Det är klart, det gjorde de verkligen… det är så man ska göra liksom. Och 

det tycker jag att de lyckades bra med.” Läraren bidrog aktivt till att skapa en 

kunskapsgemenskap. Men andra såg annorlunda på kunskapsgemenskapen. 

 

”…de här ungdomarna har en syn på mig som gör…det är en klyfta som är svår 

att överbrygga…en tanke som har slagit mig, att det kanske kan finnas en viss 

misstänksamhet. Att dom inte riktigt förstår varför jag är där och kanske tror att 

jag har en funktion och kanske ett uppdrag någon annanstans ifrån. Och ser mig 

som en representant för en myndighet eller så”. Samma informant konstaterar: 

”Det skiljer i värdegrunden väldigt mycket”.  

 

En av informanterna ovan berörde lärarnas pedagogiska förmåga. Just denna förmåga kom 

igen i andra utsagor: ”Där han [läraren] liksom gång på gång kom med ett budskap, som man 

kände att han inte skulle ha gjort till yngre studenter. Faktiskt. Därför att han kände att här 

talar han till en grupp med livserfarenhet…”. En lärare tackade seniorstudenten ”för en god 

insats”, vilket gladde studenten. Handledarinformanterna berör också pedagogiken och då 

pedagogiken i själva handledningen. En menade att handledningssituationen med 
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seniorstudenterna i uppdragsutbildningen mera blev en diskussion och ett erfarenhetsutbyte. 

De båda hade en kunskapsgemenskap. Samma resonemang förde en annan handledare genom 

att tala om ”två jämbördiga forskare”. En tredje berättade att handledningen byggdes upp 

utifrån seniorstudentens erfarenheter.  Ytterligare en talade om vad seniorstudenter kan 

tillföra den pedagogiska situationen: ”Den med erfarenhet ställer andra frågor än den som 

inte vet. Detta påverkar gruppdynamiken.”  Men också andra aspekter kom fram bland 

handledarna. En uppfattning var att det kan bli problematiskt om seniorstudenten ”vet” hur 

det ska vara och inte ha förmåga att problematisera sitt eget ställningstagande. Det är ett 

hinder för lärande.   

7.1.3 Livselixir 

 
Många informanter kommer in på lärandets betydelse för hälsan och välmående. Dessa åsikter 

kommer till uttryck på de mest skilda sätt. Några exempel:  

 

”Jag tycker ju om att vara engagerad och träffa andra”.  

”Och de [studierna] har varit väldigt nyttiga för de har på något sätt livat upp 

min hjärna känner jag”.  

”Att komma ut, alltså, att träffa människor med samma intresse…få lite nya 

intryck…du kommer ut och håller dig frisk längre”.  

”Jag bara njuter av tillvaron. Väldigt förnöjsam.”  

 

Några beskriver att det är nyttigt att vara intresserad av nyheter och att följa med och läsa 

böcker även som senior. De menar att det krävs något, studier till exempel, för att hålla uppe 

intresset för vad som händer och sker i omvärlden. ”Följer man med så känner man sig inte så 

gammal heller.” Situationen att gå från yrkeslivet till livet som pensionär återkommer flera 

seniorstudenter till. Det är en rollförändring som går spårlöst förbi. 

 

”Alltså det är inte så att man stänger av en strömbrytare när man går i pension. 

Eller så. Utan jag tycker att man ska vara aktiv och vara med i samhället så länge 

man lever. Det finns ett problem att omgivningen ofta inte förstår vilken resurs 

äldre är”. Och vidare: ”…våra seminarier. De blir ju oftare intressantare, när 

äldre är med. De tillför definitivt mycket. Jag är jätteglad att det är rätt så många 

som läser nu och att man får gå på universitetet fast man är äldre. Det ska vara 

självklart men det har det egentligen inte varit.”  

”Det är det att jag inte vill benämna mig pensionär. Jag är senior…Jag är inte 

med i PRO…Jag vill inte vara på Pensionärsuniversitetet även om dom som går 

där pratar väldigt mycket gott om det…Men jag vill ju tentera.” 

”Jag tyckte inte att det var lätt att bli pensionär…Jag hade jobbat, inte 100 

procent men 90 procent, och att gå ut i nån sorts total ”Ingenting-värd” hade 

varit förfärligt…Det känns viktigt att ha struktur för sin tillvaro.”  

 

     Informanten berättar hur studierna ger denna struktur och ett livsinnehåll. Studierna blir ett 

sätt att vara med i samhället, vara med i världen. ”Känna att ja, jag finns och jag är aktiv”. 

Studierna tillskrivs en existentiell funktion, något som blev tydligt också hos en annan av 

informanterna: ”Livet är den tid som man lär sig någonting. Den dan man inte lär sig något 
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nytt, då är livet slut”. Seniorstudenternas vilja att dela med sig av sin kunskap eller som några 

uttrycker det ”ge tillbaka” har också en existentiell dimension. Denna vilja lyfts fram på flera 

sätt: 

 

”Jag försöker se det inte bara som farmor utan också att man kan bidra med 

någonting mer för man är fördjupad.  Det har lite med vishet att göra. Att man 

kan dela med sig i världen och det behöver ju inte bara vara mina barnbarn utan 

över huvud taget”.  

”Insikten om att erfarenheter från ett långt yrkesliv inom vård och omsorg har ett 

värde nu och i framtiden”.  

”Att äldre kan tradera sina erfarenheter till yngre och att vi gemensamt kan 

transformera dessa till nutid.” 

”Det här var ju för mitt höga nöjes skull, kanske också för att kunna bidra. Det 

här var i högsta grad relevant forskning för en politisk miljö som jag hade levt i 

tidigare”. 

 

Seniorstudenterna talade om det meningsfulla. ”Ja, jag tänker också att ju äldre man blir 

desto mer efterfrågar man meningsfullhet….Att livet ska vara meningsfullt”. Att lära och 

utmana sina förmågor var meningsfullt. Seniorstudenterna såg dessa aktiviteter som ett sätt att 

leva och att vara levande. Denna del av resultatredovisningen avslutas med att belysa hur en 

seniorstudent menade att studierna påverkade äktenskapet eller relationer på ett positivt sätt.  

Att man läser och deltar i seminarier har betydelse på så sätt att man har mer att tala om 

hemma. Det kommer hela tiden nya diskussionsämnen. Man talar om vad man har läst, och 

detta öppnar upp för tankeutbytet.  

 

”Yngre, det var ju en del saker[de sa]. Allra helst när dom pratade om hur dom 

upplevde samhället. Då blev jag ju lite fundersam. Mm. Det fanns olika aspekter 

på det. Det var alltid roligt att komma hem och berätta om det för min man. Så 

här tänkte dom om det idag och jag funderade så här.”  

 

7.2 Samhällsrelevans 
 

Vad seniorstudenterna personligen upplevde som meningsfullt med de akademiska studierna 

ansågs också oftast vara positiva företeelser i samhället. Samtliga informanter, med ett par 

undantag, såg nytta och samhällsrelevans med studierna.   

 

TABELL 4 Samhällsrelevans med äldres akademiska studier fördelat efter tema 

Teman 

 

Livsvarigt aktiva medborgare  Normen som hinder  

 Att utmana sina föreställningar Att förhålla sig till ålder 

 Att bidra i samhället Att utmana normer 

 Att ge tillbaka Ålderism 

 Det meningsfulla  
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7.2.1 Livsvarigt aktiva medborgare  

 

Informanterna talade om vikten av att vara aktiv som äldre och att utmana sina tankar och 

föreställningar samt om att dela med sig. Även det meningsfulla lyftes fram. 

 

” Ja, jag tänker också att ju äldre man blir desto mer efterfrågar man meningsfullhet    

känner jag. Att livet ska vara meningsfullt…Och där tycker jag att pedagogiken är en 

ingång”. 

 

”…att vi inte bara väljer för oss själva, inte ett självförverkligande i första hand 

även om det är det också, utan för att det är meningsfullt att bidra till en 

förbättring på något sätt. Det är meningsfullt att bidra till något positivt. Och att 

vi kräver att det ska vara det också, och inte bara det att få en lagerkrans på 

huvudet.”  

 

Många uttryckte explicit viljan att bidra till samhället och ge tillbaka. Seniorstudenterna som 

hade doktorerat gav samhället sina avhandlingar och sina forskningsresultat. Doktoranderna 

hade alla haft mål och vilja att ta reda på och utforska. Ett par av dem hade uppmärksammats i 

media i samband med disputationerna och även efteråt. En beskrev sig som ”handelsresande” 

i föredrag om avhandlingen och hade bl a medverkat på politikerveckan i Almedalen 2017. 

Denne doktorands yrkeserfarenheter hade dessutom tagits tillvara på institutionen under 

studietiden i föreläsningar och särskilda uppdrag för institutionens räkning. Den doktorand 

som inte uppmärksammades i samband med disputationen har med sitt forskningsresultat 

uppmärksammats senare i kvällspressen, och forskningsresultatet har väckt intresse inom 

svensk och utländsk hälso- och sjukvård. Någon av seniorstudenterna på grund- och 

avancerad nivå skrev uppsats i samverkan med socialtjänsten i en kommun för att på så sätt 

kunna ge tillbaka men också för att om möjligt kunna påverka utifrån akademiska kunskaper. 

Av samma skäl ville någon ge sig in i samhällsdebatten. Informanterna i 

uppdragsutbildningen hade i sina utvecklings- och forskningsbidrag formulerat yrkes- och 

livserfarenheter i ”vetenskaplig kostym”. ”Projektet hjälpte mig att tydliggöra det jag höll på 

med och att sätta ord på det.” Deltagarna var beredda att presentera sina studieresultat för 

intresserade, beredda att ge tillbaka och bidra till förbättringar inom vård och omsorg av äldre. 

Ett par tre deltagare genomförde också föredragningar av resultaten på arbetsplatser och 

deltog i diskussioner. Några höll föredrag i föreningar och pensionärsorganisationer, på 

Rotary, i studieförbund och på mässor. En informant hade engagerats som cirkelledare i ett 

studieförbund och bedrev utbildning utifrån uppsatsens tema. En annan arbetade som konsult 

och förmedlade på så sätt sina kunskaper från projektet. Ett par menade att de blev ombedda 

att föreläsa medan de fortfarande arbetade men att de numera, när de inte längre hade denna 

”plattform”, inte tillfrågades. Informanterna gav konkreta exempel på hur de såg att samhället 

hade nytta av deras akademiska studier.  Äldres akademiska studier hade samhällsrelevansen.  

Men samhällsrelevansen kunde också beskrivas mera abstrakt som med orden ”Våga leva 

aktivt, tänka fritt och nytt och kanske drömma stort”.  Ett par informanter menade att 

samhällsnyttan med uppdragsutbildningen var marginell.  
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7.2.2 Normen som hinder  
 

I studien var begreppen ålder och äldre ständigt närvarande och något för informanterna att 

förhålla sig till i enkäten och i intervjuerna. Alla gör det och flertalet upplever inte ålder som 

något hinder för studierna eller för att vara delaktig i kunskapsgemenskapen. Men i det 

insamlade material fanns de som hade upplevt sin ålder som hinder i studiemiljön.  

 

”Det är klart. En av studierektorerna där sa vid något tillfälle i lite skämtsam ton, 

ja här har vi pensionärsforskaren. Och det är klart att jag reagerade. Han sa det 

ju till hälften lite skämtsamt, men om man uppfattar att man är hobbyforskare och 

att det inte är ett seriöst arbete…ja, man blir känslig för det.” 

”Jag kan säga så här… att få tillstånd att disputera var en resa i sig. Att kämpa 

mot män, att kämpa mot alla på alla nivåer. Det var bl a en studierektor som 

suckade sa: ”Men Gud, ska du verkligen disputera? Hur kan man över huvud 

taget vara så korkad i den här åldern? Men nöj dig med en licentiatexamen!... 

Orkar du göra det här?” Så var det liksom. Sedan var det så på alla nivåer. Jag 

fick aldrig något stöd, kan jag säga”. 

”Jag vände mig till fel professor…och fick frankt höra: Vi måste satsa på 

ungdomen”.  

 

Ibland utmanade studentens ålder den akademiska världen och dråpliga situationer kunde 

uppstå. En av seniordoktoranderna berättade om hur det kunde vara på högre seminarier med 

besök av gästforskare. Dessa forskare brukade hälsa på närvarande professorer ”och dom 

började ju nästa alltid med mig”. Seniordoktoranden var äldst på seminariet. Det brukar 

professorerna vara. Att inte vara och uppträda som brukligt är i samhället, som det förväntas 

av män och kvinnor i en viss ålder, tog sig också andra uttryck:  

 

”Men det jag har tyckt varit jobbigt är att bland vissa vänner och bekanta har det 

funnits en mycket ifrågasättande attityd. Precis som om jag svek den sanna 

meningen med livet efter 67. Nämligen att man ska ägna sig åt sina barnbarn och 

man ska inte hålla på med detta. Nä, där har jag till och med fått den råa 

kommentaren ”Kan det vara nån idé?” Alltså här har vi ju döden bak 

hörnet…Jag avviker från en norm och det är också lite synd om min man, tycker 

man.”   

  

7.3 Äldres erfarenheter och akademin 
 

I detta avsnitt återges handledarnas reflektioner över vad äldre med livs- och yrkeserfarenhet 

kan tillföra undervisningen och lärandet inom akademin. Synpunkter på att erfarenheter också 

skulle kunna utgöra hinder för lärande redovisas och en berättelse om ett lärande där 

seniorstudenten bearbetade och transformerade gammal kunskap till ny kunskap.  

 

TABELL 5 Äldres erfarenheter som tillgång/hinder inom akademin 
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Teman Äldres erfarenheter som en 

tillgång för akademin 

Äldres erfarenheter som 

hinder för lärande 

 

 Fruktbara influenser Kunskap kan vara tidsbunden 

 Påverkar gruppdynamiken Yrkeserfarna kan anse sig  

 Tillämpad kunskap berikar ”veta” 

 den teoretiska  

 Yrkeserfarenheten påverkar  

 handledningen  

 

7.3.1 Äldres erfarenheter som tillgång 
 

Precis som över allt i arbetslivet och inom forskningen skapar kombinationen av erfarenheter 

och ”ungdomlig nyfikenhet” bredd och ger fruktbara influenser, menade en handledare och 

jämförde med multiprofessionella forskarteam där erfarenheter från olika områden berikar 

såväl frågeställningar som metoder och diskussion. En annan handledare menade att ”erfarna 

seniora forskare kan vara till stor hjälp både vid prioritering och i forskningsutformning”. 

Flera av handledarna berör själva den pedagogiska situationen, gruppdynamiken, och 

konstaterar att ”som man frågar får man svar”. Personen med yrkeserfarenhet och som väl 

känner sammanhangen och komplexiteten har en annan resonansbotten i sina frågor än dem 

som saknar erfarenheter. Och detta påverkar givetvis svaren. Denne handledare har inte bara 

noterat detta förhållande inom uppdragsutbildningen utan också bland yngre studenter med 

några års yrkeserfarenhet på nacken innan forskningsstudierna påbörjades. Betydelsen av 

yrkeserfarenheter för att bedriva akademiska studier över huvud taget påpekades också av 

seniorstudent på grund- och avancerad nivå. . Den livserfarenhet som äldre studenter tillför 

akademin kan ”sättas emot alltför luftig kunskapsutveckling”, enligt en handledare. En annan 

talade om olika forsknings- och utbildningsfält där tillämpad kunskap kan utvecklas och 

fördjupas. Ett sådant är vård- och omsorg. Informanten avslutade med följande: ”Därutöver 

tror jag att äldre studenter kan bidra till det gemensamma samtalet mellan studenter inom 

olika utbildningars innehåll. Inte minst seminarier blir mer levande när olika 

generationserfarenheter möts”. Ett konstaterande med stöd också hos seniorstudenterna. Ett 

annat perspektiv på erfarenhet som en tillgång för universitetet var vad erfarenheterna betydde 

för handledaren.  Enligt dem blev handledningen av seniorstudenterna i uppdragsutbildningen 

mycket en diskussion och ett erfarenhetsutbyte. Handledaren och studenten hade en 

kunskapsgemenskap. Någon beskrev de båda som ”två jämbördiga forskare”. En handledare 

påpekade att handledningen byggdes upp utifrån seniorstudentens erfarenheter. En av 

seniordoktoranderna berättade att en handledare hade menat att det gav en speciell dimension 

i handledarskapet att handleda en äldre. Handledaren och doktoranden var i det här fallet 

ungefär jämngamla vilket innebar att de båda hade likartade referenser ”…när det gällde 

samhällsutvecklingen i Sverige”. 
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7.3.2 Äldres erfarenheter som hinder för lärande 
 

Också en annan sida av den pedagogiska situationen i att handleda äldre kom också fram i 

studien. En student med lång yrkeserfarenhet kan uppleva sig ”veta” hur det är och ska vara 

utan att ha förmåga att problematisera egna ställningstaganden. Denna oförmåga blir då ett 

hinder för lärande. ”Det seniora proffset vill förmedla sin kunskap”. Eller som en annan 

handledare uttryckte det:  

 

”Erfarenheter behöver explicitgöras och diskuteras för att resultera i lärande. 

Erfarenhet i sig är inte nödvändigtvis alltid av godo – erfarenhet kan innebära 

förutfattade meningar och vanor som man håller fast vid. I viss mån behöver 

erfarenhet utmanas för att den ska bli produktiv”. 

 

En annan förmodade att vissa kunskaper är ”tidsbundna” och snabbt blir obsoleta men tillade 

att det också finns erfarenhetsbaserade kunskap som har ”stor relevans över tid”. Som 

exempel på dylika kunskaper lyfte handledaren fram förmågorna att hantera konflikter, 

interpersonella relationer, ledarskap och utmaningar och menade att det är ”förmågor som 

man svårligen läser sig till”.   Handledarnas utsagor sammanfattas i tabell 3 Handledarens 

syn på äldres erfarenheter som möjligheter och hinder inom akademin.  

7.4 Sammanfattning 
 

I studien framkommer flera meningar med äldres akademiska studier. En mening var 

studiernas effekter på de äldres självkänsla. Att kunna prestera och genomföra det som 

planerats var väsentligt, att klara akademins kunskapskrav trots ålder och att göra det lika bra 

som de yngre studenterna gör likaså. En annan mening var att få uppleva den akademiska 

studiemiljön, att kunna delta i undervisningen och finna kunskapsgemenskap antingen denna 

omfattade individer med olika bakgrund eller med gemensam bakgrund. De äldre blev i 

studiemiljön bedömda och respekterade för vad de presterade och inte bedömda efter ålder 

eller någon ”allmän” uppfattning om äldre. Det fanns dock undantag bland 

seniordoktoranderna. Bland informanterna som studerade i åldersheterogena grupper var 

relationen yngre - äldre ständigt närvarande, och generationsskillnaden gav mening.  Att som 

äldre student få erfara och förstå skillnader i yngre - äldres sätt att tänka och uppfatta 

tillvaron, och att då också få bidra med livs- och yrkeserfarenheter, att få ge och få tillföra 

ytterligare perspektiv på de akademiska studierna var meningsfullt. . Upplevelsen var dock 

inte så för alla. Det fanns undantag. De äldres erfarenheter lyftes fram av 

handledarinformanterna som en tillgång i den akademiska undervisningen. De äldre 

studenternas livs- och yrkeserfarenheter gav ytterligare en dimension till akademins teoretiska 

undervisning, och de gav fruktbara influenser på gruppdynamiken i undervisningen. Även här 

fanns någon avvikelse i uppfattning eller snarare ett påpekande om att äldre med lång 

yrkeserfarenhet kunde anse sig ”veta” hur allt förhöll och samtidigt sakna förmåga att 

reflektera över den egna uppfattningen. Detta kan bli ett hinder för lärande. De äldre i 

akademiska studier var aktiva. Många fann mening i själva aktiviteten, då de upplevda att 

denna påverkade både hälsan och relationer. För någon blev de akademiska studierna ett sätt 

att strukturera livet vid övergången från arbetslivet till pensionstillvaron. Att hålla sig frisk 

och vara en livsvarigt aktiv medborgare hade också samhällsrelevans liksom de äldres 

studieresultat. Avhandlingarna gav ett forskningsbidrag till samhället och 

seniordoktoranderna bidrog till spridningen av resultaten. Spred sina studieresultat gjorde 

också deltagare i uppdragsutbildningen. Någon seniorstudent på grund- och avancerad nivå 
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samverkade med en kommunal myndighet i uppsatsarbete. Sammantaget visar studien att 

akademiska studier för äldre är meningsfulla för individen och har samhällsrelevans. 

Seniorstudenterna gör universiteten intergenerationella, ett faktum som kan tas tillvara av 

akademin och utveckla den akademiska didaktiken och kunskapsutvecklingen.   
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8 Analys och diskussion 
 

 

 

 

Studiens resultat visar att äldre upplever mening med akademiska studier. Vad som upplevs 

meningsfullt varierar seniorstudenterna emellan. För att vidga förståelsen av resultatet 

analyseras och diskuteras detta nu i relation till olika typer av lärande samt till teorier om 

normer och livsroller. Vidare jämförs resultatet med tidigare forskning om äldres lärande och 

då inte bara med forskning om lärande med formell akademisk inriktning.  Kapitlet inleds 

med en översikt av analysvariablerna ”typ av lärande” och ”meningsskapande innehåll” i 

tabell 6. Kapitlets disposition utgår från studiens forskningsfrågor och avslutas med en 

sammanfattning.  

 

TABELL 6. Mening relaterade till typ av lärande och meningsskapande innehåll 

 

Typ av lärande/ 

Meningsskapande innehåll 

 

  

Existentiellt orienterat lärande Självförverkligande Livsroller 

Socialt orienterat lärande Aktivt medborgarskap Kunskapsnätverk 

Intergenerationellt lärande Erfarenhetsutbyte Kunskapsgemenskap 

Livslångt lärande Livslångt lärande Sociala normer 

 

8.1 Vilken mening upplever äldre studenter med sina akademiska studier? 
 

Strukturen i detta avsnitt av analysen om meningen med äldres akademiska studier följer typ 

av lärande enligt tabell 6. 

 

8.1.1 Existentiellt orienterat lärande 

 

Tidigare forskning om äldres studier (Jamieson 2007, Boulton-Lewis 2010, Lee 2016, Russle 

2011) visar att de upplevdes som meningsfulla och bidrog till att skapa mening och struktur i 

de äldres tillvaro. Resultatet i föreliggande studie överensstämmer väl med denna forskning. 

Informanternas självkänsla och välbefinnande stärktes genom studierna. Erfarenheten och 

upptäckten av att som praktiker duga i den akademiska världen och att kunna dela med sig av 

livs- och yrkeskunskaper stärkte individen. Studierna upplevdes också påverkade hälsan 

positivt. Men vad som upplevdes som meningsfullt varierade mellan informanterna precis 

som i Jamiesons (2007) studie. I den fann de äldre akademikerna mening i att utveckla sig 

själva och öka självförtroendet, i att känna sig lyckligare och att träffa nya människor. Lee 

(2016) fann att de äldre som utbildade sig till volontärer fick bättre hälsa, bättre 

självförtroende och kände värde och mening i livet. Lärprocessen hade en existentiell 
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dimension och Lees (2016) analys genomfördes med hjälp av Mezirows teori om det 

transformativa lärandet (Mezirow 1991). De äldre skapade mening med hjälp av sina 

erfarenheter, som i lärprocessen transformeras och genererade ny kunskap relevant för att 

kunna hantera den framtida livsrollen som volontär. Förändring av livsrollen lyftes fram av 

informanterna också i denna studie. Flera informanter värjde sig mot en förändrad livsroll.  

För dem blev de akademiska studierna ett medel i ett existentiellt vacuum. Att ha arbetat i 

nästan hela sitt vuxna liv fram till pensionsåldern och sedan bli ”nån sorts Ingenting värd” 

var för några informanter en omöjlig tanke. Akademiska studier blev lösningen som gav 

struktur i tillvaron. Studierna blev något av en övergångsrit eller ”transportsträcka” från en 

livsroll till en annan. I industrisamhället manifesterades övergången från arbetslivet till 

pensionärslivet ofta med en ”guldklocka” från arbetsgivaren med tack för lång och trogen 

tjänst (Tornstam 2011). I kunskapssamhället gäller andra övergångsriter. Några informanters 

livssituation krävde ”något”. Akademiska studier blev detta ”något”. En annan teoretiker med 

ett existentiellt orienterat lärande är Jarvis (2010) som ser livet och lärandet som ett 

existentiellt fenomen. Livet och lärande hänger samman. Jarvis´ teori uttrycks i studies empiri 

med orden: ”Livet är den tid som man lär sig någonting. Den dan man inte lär sig något nytt, 

då är livet slut”.  

 

8.1.2 Socialt orienterat lärande 

      

Åtskilliga av studiens informanter var aktiva medborgare och värdesatta att träffa 

studiekamrater antingen de var yngre eller äldre. Studierna aktiverade och utmanade mentala 

funktioner, gav nya intryck och en känsla av att hålla sig frisk. Studierna gav oftast både en 

kunskapsgemenskap och en social gemenskap. Kunskapsnätverk skapades av ”likasinnade”. 

Seniorstudenterna fick utrymme att uttrycka sina åsikter på föreläsningar och i seminarier.  

Undervisningen beskrevs av samtliga informanter som inkluderande. Teoretikern Illeris 

(2007) talar om lärandets samspelsprocess. Denna ska samverka med lärprocessen som 

innehåller individens kunskaper och motivation. Seniorstudenterna har kunskaper, livs- och 

yrkeserfarenheter och var motiverade för studier. Men samspelsprocessen är inte bara 

beroende av den nära studiegruppen utan också av samhällsstrukturer och samhällets attityd 

till äldres studier (SOU 2002:29). Den socialt orienterade lärprocessen har ett mikro- och ett 

makroperspektiv. Betydelsen av samhällets kollektiva inställning för själva lärprocessen lyfts 

också fram av teoretikern Wenger (2008) vars centrala begrepp i lärandet är praktik, samhälle 

och mening tillsamman med identitet. Det omgivande samhällets betydelse för vuxnas 

identitetsskapande framkommer inte minst i samekvinnornas berättelser (Hansén Blix et al. 

2015).  

 

8.1.3 Intergenerationellt lärande 

 

Studiens intergenerationella klassrum passar och upplevs olika av seniorstudenterna. En 

informant menade ”att det skiljer sig i värdegrunden väldigt mycket”. Jämförelsen gjordes 

med de yngre studenterna. Studenterna tillhörde olika generationer och informanten upplevde 

ingen kunskapsgemenskap med de yngre. En annan informant talade om erfarenhetsutbyte 

mellan yngre och äldre. Informanten fann nöje i generationsskillnaderna och berättade vidare 

om dem för maken. ”Så här tänkte dom om det idag och jag funderade så här”.  Båda 

informanterna befann sig i multigenerationella klassrum. Var det så att läraren i det ena 

klassrummet tog tillvara den pedagogiska möjlighet generationsskillnaden förde med sig, men 

inte läraren i det andra? Det ger studien inget svar på. Däremot visar studien att det 
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multigenerationella klassrummet är en pedagogisk utmaning för akademins lärare. 

Generationstillhörighet ger identitet på individnivå men också på samhällsnivå. Utmaningen 

ligger i att planera för undervisning i multigenerationella klasser och att ta tillvara 

studenternas olika livserfarenheter (Sánches & Kaplan 2014).  

 

8.1.4 Livslångt lärande 

 

Seniorstudenterna i denna studie ”levde” det livslånga lärandet. De akademiska studierna var 

meningsfulla för dem, och nästa alla menade att studierna också hade mening och relevans för 

samhället. Seniorstudenterna ”vävde samman” de båda innebörderna i begreppet livslångt 

lärande, personlig utveckling och ekonomisk utveckling (Biesta 2006). Med ekonomisk 

utveckling förstås i detta sammanhang att individen lär för att kunna bidra och ge tillbaka. 

Detta kunskapsbidrag har rimligen ett kunskapsvärde i samhället. Seniorstudenterna ”gör” 

begreppet livslångt lärande livsrelaterat. Assarsson & Sipos Zackrisson (2005) 

problematiserade begreppet livslångt lärande och fann att det livslånga lärandet är 

gränsöverskridande och gör seniorstudenterna till aktiva medborgare. Lärandet är en livslång 

process och den högre utbildningens roll i att uppmuntra äldres lärande behöver adresseras 

sammanfattade Lee (2016). Möjligheterna och värdet av akademiska studier för äldre bör 

lyftas in i policydokument (Chen & Wang 2016). Det behövs målmedvetna handlingar för att 

förändra synen på äldre i samhället (Grip 2000). Withnal (2010) menar att det behövs en 

vision i samhället som inkluderar äldre och som är i harmoni med de äldres tankar om att 

lärande pågår livet igenom. Lärande är livsvarigt. Högskoleförordningen SFS (1993:100) 

välkomnar alla med behörighet till akademin, oavsett ålder. Dock visar studiens empiri på 

annat. De båda kvinnliga seniordoktoranderna möttes av aktivt motstånd från akademin i sin 

ambition att doktorera. Motståndet relaterades till ålder. Ingen av de övriga informanterna har 

mött uttalad åldersdiskriminering (Andersson 2008) om nu inte tilltalet 

”pensionärsdoktorand” faller inom diskrimineringsramen. Seniordoktoranden i fråga 

uppskattade inte tillmälet. Doktorand som doktorand oavsett ålder.  Medvetenheten om 

relationen yngre-äldre fanns med i fleras av informanternas utsagor. Generationernas olikheter 

både roar och oroar.  En av doktoranderna fick bland vännerna höra att hon som pensionär 

och doktorand hade överskridit normen, ”det normala” (Hydén 2002) för vad en pensionär i 

vänkretsen förväntades göra. Att studera som äldre ansågs meningslöst. ”Här har vi ju döden 

runt hörnet”.  Ändå är det så att det finns en annan kvalitet i äldres lärande som skiljer sig 

från lärande i det förgångna påstår Withnal (2010). Den unika tidsfaktor hos seniora studenter 

har betydelse, ett faktum som studiens empiri belyser:  

 

”Jag har ju läst sociologi med en ung hjärna och nu läser jag med en gammal 

hjärna och jag kan nog säga att jag läser på helt olika sätt. Alltså det blir ju 

levande. Jag kan ju på något sätt sätta in erfarenheter i de här texterna. Det hela 

blir mycket levande och det var det inte då”.  

 

8.2 Samhällsrelevans för äldres akademiska studier 
 

Boulton-Lewis (2010) hävdar att i ett civiliserat samhället är utbildning för äldre en 

existentiell fråga.  Utbildning ger äldre möjlighet att utmana sina tankar och möjligheter att 

bidra med kunskaper och att ge tillbaka till samhället. Utbildning gör att äldre förblir mentalt 

aktiva och växer.  Utbildning för äldre har samhällsrelevans. Boulton-Lewis´ (2010) 
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uppfattning delas av flertalet informanterna i denna studie. Vad de upplevde som relevant för 

den egna personen ansågs oftast också vara relevant för samhället. För informanterna låg 

samhällsrelevansen inte enbart i att studierna bidrog till upplevd bättre hälsa och social 

gemenskap. Deras doktorsavhandlingar, uppsatser och forsknings- och utvecklingsbidrag 

ansågs ha samhällsrelevans. Just denna aspekt, seniorstudenternas akademiska 

kunskapsproduktion, har inte uppmärksammats i den tidigare forskning som här har studerats. 

Både seniordoktoranderna och deltagarna i uppdragsutbildningen var beredda att föra vidare 

sina kunskaper genom föreläsningar, seminarier och studiecirklar. För att hantera dylika 

erbjudanden från seniorstudenter har samhället ingen hållbar, naturlig och systematisk 

funktion.  Akademin bidrar till kunskapsspridning genom publicering av avhandlingar och 

uppsatser i databaser. Seniorstudenterna med undantag av dem som deltog i 

uppdragsutbildningen befann sig alla i en kontext som så helhjärtat förespråkades av de 

åldrande professorerna i Lund (Institutionen för psykologi 2010), den åldersblandade 

gruppen.  Människor bör umgås över generationsgränser skriver Hansen & Kyaga (2016) och 

menar att yngre kan bli visare genom att umgås med äldre. Slutsatsen av detta konstaterande 

är att det har samhällsrelevans för utbildningssituationen på universiteteten att äldre deltar i 

studierna. Samhällsrelevansen för äldres akademiska studier ligger också i det faktum att 

utbildning är den starkaste indikatorn på att individen ska kunna behålla sina mentala 

funktioner efter pensioneringen och vara aktiv (Mehrotra 2003). Modern hjärnforskning 

(Cohen 2014) visar att den äldre hjärna utvecklas och utvecklar kvaliteter som gör ett aktivt 

liv möjligt, ja, till och med önskvärt. Lärandet främjas av att vara aktiv på seminarier om 

lärare ser som sin uppgift att skapa aktiviteter och samspel för just lärande (Englund 2011, 

Philips & Soltis 2015). Att informanterna värderar att vara aktiva medborgare kommer till 

uttryck i denna studie och i tidigare forskning. Pitman Browns & Browns (2015) 

forskningsresultat visar uttryckligen att studier har effekter på seniorstudenters relationer. De 

visar hur lärprocessens reflektioner kommuniceras med studentens familj och vänner. Det 

innebär att studierna får påverkan utanför seniorstudenten själv. I denna studie visar sig 

påverkan i att det fanns en informant som gladde sig åt att kunna berätta och återge 

diskussioner från seminarierna för maken. Det blev ett naturligt och nytt samtalsämne dem 

emellan. Men relationen behövde inte vara makar emellan utan kunde lika väl vara relationen 

mellan vänner eller studiekamrater. Att få träffa ”likasinnade” och vara bland dem som hade 

samma intressen skapade relationer och kunskapsnätverk. Avsaknaden av kunskapsnätverk 

och samhörighet med andra seniordoktorander kom till uttryck i studiens resultat.   En av 

seniordoktoranderna uttryckte explicit saknade av ett kunskapsnärverk för äldre forskare, ett 

närverk med samhällsrelevans, ett stöd för seniordoktorander. Ett nytt undersökningsparadigm 

med åldern i centrum är vad som behövs menar Bolton-Lewis (2010) utifrån sina studier. Det 

skulle ge en annan innebörd av begreppet livslångt lärande, helt enkelt en mera inkluderande 

teori med samhällsrelevans. Den demografiska utvecklingen världen över pockar på 

samhällsattityder som värdesätter och stimulerar det livslånga lärande (Andersson & Tösse 

2013, SOU 2002:29).  

     Samhällsrelevansen för äldres akademiska studier kan således uttryckas i upplevelse av 

bättre hälsa, social gemenskap och i möjligheter att ge tillbaka till samhället av sin kunskap 

som varaktig samhällsmedborgare. Äldres akademiska studier leder till kunskapsproduktion 

genom doktorsavhandlingar och uppsatser. Utbildning i sig är den starkaste indikatorn på att 

behålla mentala funktioner efter pensioneringen. Utbildningen påverkar de äldres relationer 

och skapar kunskapsnätverk. Slutligen: ett modernt samhälle kräver ett nytt 

undersökningsparadigm som ger begreppet livslångt lärande en innebörd relevant för den 

demografiska utvecklingen i samhället och aktuell forskning om äldres möjligheter till 

läranden och strävanden att bidra i samhället.  
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8.3 Vad kan äldre studenters livs-och yrkeserfarenheter betyda för undervisning 
och lärande inom akademin? 
 

Informantgruppen handledare förväntades kunna ge svar på forskningsfrågan: Vad kan äldre 

studenters livs- och yrkeserfarenheter betyda för undervisningen och lärandet inom 

akademin? Av resultatet framgår att informanterna såg erfarenheter både som en tillgång och 

ett hinder för studierna.  Bland tillgångarna fanns fruktbara influenser, påverkan på 

gruppdynamik och förhållandet att praktisk kunskap mötte teoretisk kunskap på akademin. 

Handledningarna deltog i uppdragsutbildningen och verkade således i en åldershomogen 

studiegrupp. En icke ställd fråga av intresse är hur handledarna ser att akademin metodiskt 

skulle kunna hantera de äldres positiva yrkeserfarenheter i en intergenerationell studiegrupp. 

Findsen & Formosa (2011) menar att det krävs program och metodiskt regelverk för att ta 

tillvara generationella skillnader i studiegruppen. Några handledare tog också upp hinder för 

lärande och tog som exempel när någon äldre praktiker ”vet” hur saker och ting förhåller sig 

utan förmåga att reflektera över egna ställningstagande. Enligt Illeris (2007) kan försvar mot 

lärande utvecklas bland annat för att skydda den egna identiteten eller statusen. Kunskaper 

kan dessutom bli för gamla. Inom vårdsektorns görs ständiga framsteg och evidensen för 

arbetsmetoder förändras över tid.  

8.4 Sammanfattning 
 

Studien visar att det finns mening med äldres akademiska studier. Meningen varierar mellan 

seniorstudenterna men studiernas betydelse för självkänslan gäller alla. Att klara av studierna, 

att ha den kognitiva förmågan och att kunna ge tillbaka av livs- och yrkeserfarenheter har 

mening. Studierna har en existentiell mening. För några är de akademiska studierna verktyget 

att ta sig från en livsroll till en annan, från yrkeslivet till pensionärslivet. Studierna blir i 

kunskapssamhällets vad ”guldklockan” var i industrisamhället. Men studierna har för många 

också en social mening. De ger kunskapsgemenskap och en utmanande studiemiljö med 

intergenerationella studiegrupper. Studierna skapar en aktivitet som upplevs som 

hälsofrämjande. Seniorstudenterna upplever att deras studier har samhällsrelevans. Det som är 

bra för individen är bra för samhället. Dessutom finns en kunskapsproduktion, avhandlingar, 

uppsatser och utvecklingsarbeten med en specifik kvalitetsdimension beroende av 

tidsperspektivet, informanternas livs- och yrkeserfarenheter (Withnal 2010). 

Seniorstudenterna ”lever” det livslånga lärande och studiernas samhällsrelevans. Lärandet 

skapar mening genom personlig utveckling och ekonomisk utveckling som i detta 

sammanhang utgör seniorstudenternas kunskapsproduktion.  Seniorstudenternas betydelse för 

undervisningen och lärandet inom akademin identifieras av studiens handledarinformanter. 

De tillför praktisk kunskap till den teoretiska inom akademin, de ger fruktbara influenser 

genom frågor och påverkar gruppdynamiken. Utöver informanternas svar har studien visat på 

dynamiken mellan yngre och äldre studenter. Det multigenerationella klassrummet inom 

akademin har visat sig i studien. Individuella och kollektiva generationsskillnaderna är 

utmaningar för undervisningen inom akademin att ta tillvara. Åldersdiskriminering av 

seniorstudenter har i studien konstaterats på doktorandnivå, inte bland övriga seniorstudenter. 
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9 Metoddiskussion 
 

 

 

 

I kapitel 9 diskuteras valet av metod för studien och möjliga alternativa val, urvalets storlek 

och forskarens roll i studien. Vidare görs en reflektion kring studiens informanter. Därefter 

följer en sammanfattning med utgångspunkt i kapitel 3 och konstruktioner om ålderdom, 

äldres utveckling och lärande relaterat till studiens resultat vad avser samhällsrelevans. 

Kapitlet avslutas med tankar och idéer att gå vidare med ur ett samhällsperspektiv och med 

några förslag på forskningsområden  

9.1 Val av metod och urvalets storlek 
 

Inför val av metod för studien var frågan att finna villiga informanter central. Med hjälp av 

studentkåren vid ett större universitet i södra Sverige kom möjligheten att få möta 

seniorstudenter, presenterna studiens forskningsplan och börja bygga någon form av relation 

eller generationsgemenskap. Denna planering bar vidare till intervjuer. Till deltagarna i 

uppdragsutbildningen fanns redan en relation (se 9.2). På en återträff med dem presenterades 

studiens intentioner och önskemålet om deras medverkan framfördes. Deltagarna i 

uppdragsutbildningen är spridda över landet varför personliga intervjuer framstod som 

omöjliga att genomföra. Intervjuerna skedde via mail precis som intervjuerna med 

handledarna. Till seniordoktoranderna fanns ingen relation alls utöver ”att någon kände någon 

som kände någon som hade doktorerat som äldre”, vilket resulterade i intervjuer på tre olika 

ställen i landet.  En alternativ metod att finna informanter hade till exempel varit att skicka ut 

en enkät till samtliga seniorstudenter inskrivna vid Linnéuniversitetet år 2016. De var totalt 

164 och bland dem hade sannolikt funnits villiga informanter. Att formulera enkäter som ger 

entydiga och konkreta svar är problematiskt. En intervju ger forskaren möjligheter att ställa 

följdfrågor för ökad förståelse av informantens utsaga. Tidigare forskning om äldres studier 

har använt sig av varierande metoder och forskarna har lagat efter läge. Stora longitudinella 

enkätundersökningar har använts men också intervjuer, fokusgrupper och narrativ. I denna 

studie hade fokusgrupp varit ett alternativ bland seniorstudenterna på grund- och avancerad 

nivå. Metoden kunde också ha använts bland deltagarna i uppdragsutbildningen vid deras 

återträff. I fokusgrupper hade informanterna kunnat diskutera meningen med studierna på ett 

ostrukturerat sätt, lyfta fram de frågeställningar de ansåg mest väsentliga och diskuterat 

studiernas mening med varandra och ifrågasatt varandras åsikter. Detta är några av 

fokusgruppens fördelar enligt Bryman (2008). Hade dessa samtal lett fram till större tydlighet 

i likheter och skillnader mellan seniorstudenterna? Hade andra meningar med de äldres 

studier formulerats? Frågorna har inget svart. Valet att tolka det insamlade materialet 

tematiskt föll sig helt naturligt. Samma bearbetningsmetod kunde använts om materialet 

samlats in med hjälp av fokusgrupper. I kvalitativ forskning är begreppet bortfall inte 

relevant. Avgörande är att bedöma när teoretisk mättnad uppnåtts (Bryman 2008). När upphör 

ytterligare intervjuer att tillföra studien mer relevant information? Frågan är svår att besvara. 

Denna studie omfattar 30 intervjuer och teoretisk mättnad bedöms att uppnåtts. En 

omständighet i det insamlade materialet ger anledning till reflektion. Handledarna i 

uppdragsutbildningen som deltog i studien var sju män.  Totalt var handledarna i 

uppdragsutbildningen 15 av vilka kontakt nåddes med 13. Fyra av dem var kvinnor som alla 

avböjde att medverka på grund av tidsbrist eller sjukdom. Hade resultatet på forskningsfrågan 

Vad kan äldre studenters livs- och yrkeserfarenheter betyda för undervisningen och lärandet 
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inom akademin? tillförts ytterligare dimensioner om de fyra kvinnliga handledarna hade 

medverkat i studien? Inte heller denna fråga har något svar och studien analyseras inte ur ett 

feministiskt perspektiv.  

9.2 Forskarens roll i studien 

 
Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara alldeles för subjektiv (Bryman 2008). I 

intervjuer och tolkningar involveras forskaren i skeenden som kan tangera personliga 

förhållanden och relationer. I denna studie tillhör forskaren själv studiens målgrupp och är 

seniorstudent. Forskaren var också deltagare i uppdragsutbildningen och har således varit 

studiekamrat med informanterna från den gruppen och handledd av en av projektets 

handledare. Enligt Bryman (2008) kan dessa förhållanden innebära att studiens syfte och 

bakgrund inte tydliggörs tillräckligt väl. Det faktum att forskaren själv är seniorstudent har 

tydliggjorts för alla involverade. En generationella samhörighet mellan forskare och 

informanter ger en förförståelse som här uppfattas som en tillgång. Forskaren är en 

”likasinnad”. Eventuella avigsidor av förförståelsen balanseras genom dokumentation och 

systematik i genomförande- och tolkningsprocessen samt av att lärare och studiekamrater 

kritiskt granskar materialet.  

9.3 Reflektioner kring studiens informanter 
 

Informanterna i studien är välutbildade. De tre seniordoktoranderna var meriterade att antas 

som doktorander och har avlagt doktorsexamen. Av de sju seniorstudenterna som intervjuades 

hade fyra redan en akademisk grundexamen, två hade gedigna yrkesutbildningar och en hade 

internutbildning inom ett statligt verk. Av deltagare i uppdragsutbildningen hade tio 

akademiska examina som berättigade till akademiska poäng. Övriga deltagare var utbildade 

sjuksköterskor med vidareutbildningar och specialistkompetenser. Handledarna var alla 

knutna till svenska universitet och fyra av dem var professorer. Flera av dem har lång livs- 

och yrkeserfarenhet. Majoriteten av seniorstudenterna i studien fick sin utbildning i folkskola, 

realskola/flickskola och gymnasium. Det var de skolformer samhället erbjöd barn och 

ungdomar på 1950- och 1960-talet. Endast folkskolan var obligatorisk.  Under de senaste 25 

åren har barn och ungdomar gått i grundskola och den allra flesta i gymnasieskolan. 

Medborgarna i Sverige blir mer och mer välutbildade precis som i USA (Mehrotra 2003). Den 

demografiska utvecklingen och skolsystemet medför att både antalet äldre och antalet 

välutbildade öka i västvärlden. Givet Mehrotas (2003) ståndpunkt att utbildning är additativ i 

meningen att den som har god utbildning efterfrågar mer, kommer rimligen fler äldre att 

efterfråga och söka sig till akademiska utbildningar. Informanterna i denna studie kan peka på 

en samhällstrend. Det finns evidens för att äldres behov och önskemål om akademisk 

utbildning ska diskuteras och tas med i policydokument som rör politikområdet äldre, då det 

är en nödvändighet för att skapa hållbarhet i utbildningssystemet (Chen & Wang 2016). 

9.4 Slutsatser 
 

Syftet med studie var att ta reda på vad det kunde finnas för mening med äldres akademiska 

studier. Studien har uppnått sitt syfte, och forskningsfrågorna har fått svar. Akademiska 

studier för äldre har mening för individen och för samhället. I detta avslutande avsnitt 

redovisas några möjliga tankar att gå vidare med uppdelade under rubrikerna 

Samhällsrelevans och Intressanta forskningsområden. 
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9.4.1 Samhällsrelevans 

 

Äldre är ett centralt begrepp i studien. I kapitel 3 Konstruktioner om ålderdom, äldres 

utveckling och lärande placerades de äldre in i nutidens och dåtidens samhälle. Att bli 

gammal har genom tiderna varit eftersträvandvärt och samtidigt beklagansvärt.  Filosofer har 

genom tiderna i åldrandet sett såväl positiva som negativa sidor medan läkekonsten ibland har 

sett ålderdom som en sjukdom och i andra tider, som nu, sett egenvård och egenuppfostran 

som verktyg att nå ett gott åldrande (Odén 2012). Modern hjärnforskning (Cohen 2014) och 

modern forskning om visdom (Hansen & Kyaga 2016) ger också äldre hopp om ett gott 

åldrande. Egeninsatsen är fysisk aktivitet och mental utmaning av hjärnan (Institutionen för 

psykologi 2010, Cohan 2014). De äldre blir fler och fler både enligt nationell demografiskt 

statistik såväl som internationell (SCB 2017, Findsen & Formosa 2011). Mot denna bakgrund, 

studiens resultat och studiens tillförlitlighet vad avser äkthet och autenticitet, och  Brymans 

(2008) varningar till trots om att dessa tillförlitlighetsaspekter kan upplevas som provokativa,  

framförs följande tankar kring samhällsrelevanta områden att gå vidare med: 

 

 Denna studies forskningsplan presenterades på ett kårmöte för seniorstudenter. En 

rimlig åtgärd är att samma målgrupp inbjuds igen för presentation av studiens resultat.  

 

 Studentkåren är till för alla studenter, och dess verksamhet finansieras i huvudsak av 

staten och respektive lärosäte.  Dagens studenter tillhör olika generationer. Hur 

avspeglar sig detta faktum i studentkårernas arbete? Frågan har samhällsrelevans 

relaterat till den demografiska utvecklingen i samhället och den ökade 

utbildningsnivån, då efterfrågan hos äldre av akademisk utbildning kan förväntas öka. 

 

 

 Av studiens resultat framgår att ett par seniordoktorander har upplevt sig 

diskriminerade på grund av ålder. Det är samhällsrelevant för universitet och 

högskolor att tillämpa svensk lagstiftning mot all typ av diskriminering inklusive 

åldersdiskriminering.  

 

 Samhällsrelevans kan också användningen och spridningen av seniorstudenternas 

kunskapsproduktion ha. Studiens resultat visar att äldre gärna delar med sig av sin 

kunskap och ser det som ett av livselixir. 

 

 

9.4.2 Intressanta forskningsområden 

 

 Ett första intressant område utgår från mångfalden av generationer i universitetens 

klassrum. Denna manar till forskning kring hur intergenerationella variationer kan 

tillvaratas för att utveckla undervisningen. Forskarna Sánches och Kaplan (2014) 

menar att här krävs metoder och regler. Handledarna i föreliggande studie framförde 

positiva och negativa aspekter på betydelsen av äldres livs- och yrkeserfarenheters för 

undervisningen i akademin. Det intergenerationella lärandet och dess eventuella 

potential i undervisningen fordrar fortsatt forskning. Kan undervisningsmetoder och 

regelverk utvecklas för att ta tillvara skilda individuella och kollektiva identiteter i 

dessa klassrum? Vad skulle det innebära för kunskapsutvecklingen inom akademin? 
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 Ett andra intressant forskningsområde tar sin utgångspunkt i Withnals (2010) 

ståndpunkt om ”det kvalitativa tillskottet till studierna som det seniora lärandet ger”. 

Kan detta kvalitativa tillskott synliggöras? Hur kommer det i så fall till uttryck i 

seniorstudenternas doktorsavhandlingar?  

 

 Den tredje tanken till fortsatt forskning bygger på Jarvis (2004) teori om lärande. Hans 

utgångspunkt för individens lärande är mänskliga sinnesintryck, människans själ och 

livshistoria med alla erfarenheter. Kan seniordoktorandernas avhandlingar analyseras 

med hjälp av Jarvis (2004) lärandeteori och därigenom synliggöra erfarenhetens 

betydelse för avhandlingens kunskapsinnehåll?   
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Studentkåren  2017-04-05    Bilaga A 

 

ENKÄT 

Vad finns det för meningar med att äldre utvecklat sina tankar? 

Som informant i ett forskningsprojekt har du rätt att få veta vad forskningen går ut på. Allt 

deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. Du ska samtycka. 

Som deltagare ska du känna konfidentialitet. Det innebär att du aldrig kommer att namnges 

eller pekas ut som person i resultatredovisningen.  Enkätsvaren kommer bara att användas för 

min uppsats, inget annat.  

På förhand tack! 

 

 

FRÅGOR 

Vilket år är du född?  …………    

Kön?   ………… 

 

Vilken kurs/kurser läser du nu?  ………………………………………………………..

    

   ……………………………………………………….. 

 

Yrke/tidigare arbetsuppgifter? ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

 

Är kursen en fördjupning av dina kunskaper eller ett nytt kunskapsfält? 

……………………………………………………….. 

 

Hur skulle du beskriva ditt/dina mål med studierna?  

……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ………………………………………………………..  
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Vad har kursen betytt för dig så här långt?  

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

 

Vad ser du för meningar med eller betydelse av att äldre deltar i universitetsutbildningar?  

 

För individen:  ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

För samhället:  ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

Någon kommentar?  ………………………………………………………..

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

 

Jag vill gärna intervjua dig. Om du samtycker till det, var vänlig ange din mailadress här:

   ………………………………………………………..

                        

   Irene Hedfors  
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Brev till 

deltagare i uppdragsutbildningen Uppdrag Kunskap Bilaga B  

      

     2017-06-08 

 

Hej (namnet på adressaten) 

 

(Brevet inleds med några personliga rader som knyter an till återträffen.) 

 

Som jag berättade på återträffen håller jag på att skriva en masteruppsats i ämnet 

pedagogik. Det jag undersöker är Vad kan det finnas för meningar med att äldre 

utvecklar sina tankar genom akademiska studier?  

Vi deltog ju i en akademisk utbildning på forskarnivå i projektet Uppdrag 

Kunskap. Jag är nyfiken på dina erfarenheter och vill gärna att du bidrar till min 

studie genom att besvara bifogade frågor.   

Dina svar kommer enbart att användas i mitt uppsatsarbete. Vem som säger vad 

kommer inte att redovisas. Möjligen kan jag i resultatredovisningen citera dig 

men inte med namn. Du ingår i gruppen som deltog i projektet. Och vilka det 

var är ju känt genom projektredovisningen. Naturligtvis är det frivilligt att 

besvara mina frågor. Jag ser gärna att du gör det och gärna att du gör det innan 

midsommar. Kan vi säga senast den 25 juni? 

Här är frågorna. 

 

1. Vad fick dig att söka till projektet Uppdrag Kunskap? 

 

2. Vad har dina studier i projektet inneburit för dig som person? Vad har 

meningen med dem varit tycker du? 

 

3. Har ditt deltagande haft någon samhällsnytta? Om ja, vilka/vilken? Hur 

har den tagit sig uttryck? 

 

4. Hur tycker du, om du hade fått bestämma, att ditt arbete i Uppdrag 

Kunskap skulle ha tillvaratagits av samhället? Vad jag här menar med 

samhället är t ex din (gamla) arbetsplats, föreningar, vårdcentraler, 

sjukhus etc.  

 

Enklast är att du numrerar dina svar 1-4  i ett mail till mig, hedfors@xxx.nu. Inga 

konstigheter. Eller att du svarar i ”vändande mail”.  

Detta var allt för nu. 

Vi hörs. 

 

Hälsningar 

Irene 

mailto:hedfors@xxx.nu
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Brev till handledare i uppdragsutbildningen Uppdrag Kunskap Bilaga C 

      

    

2017-04-25 

 

 

 

Hej 

 

 

 

Jag heter Irene Hedfors och var en av deltagarna i Uppdrag Kunskap. Samtidigt som jag 

deltog i det projektet påbörjade jag masterprogrammet i pedagogik på Linnéuniversitetet på 

halvfart. Nu skriver jag min masteruppsats som har arbetsnamnet Vad finns det för meningar 

med att äldre utvecklar sina tankar genom akademiska studier? I detta sammanhang ser jag er 

som handledde oss i Uppdrag Kunskap som värdefulla informanter. Jag hoppas att ni är 

villiga att bidra till att ge min studie bredd och därmed få min fråga belyst ur flera perspektiv 

genom att besvara nedanstående frågor. Svaren kommer enbart att användas i mitt 

uppsatsarbete. Vilka som var handledare i Uppdrag Kunskap är offentligt i och med 

publiceringen av projektredovisningen. I mitt arbete kommer jag att hantera er som grupp, 

citera någon text, dock utan att namnge informanten. Naturligtvis är det frivilligt att besvara 

mina frågor. Här är frågorna: 

 

1. Vilka skillnader upplevde du som handledare mellan att handleda seniora praktiker 

med lång yrkeserfarenhet och att handleda yngre studenter? 

 

2. Hur visade sig de seniora studenternas tankeutveckling under projektets fortskridande? 

Vad lärde de sig? 

 

3. Vilka frågor fick dessa seniora studenter dig som handledare att reflektera över? 

 

4. Vad ser du att seniora studenter med lång livs- och yrkeserfarenhet skulle kunna 

tillföra akademin och kunskapsutvecklingen i samhället? 

 

 

Min mailadress är hedfors@xxx.nu. Svaren numrerar du enklast 1-4. Jag tar tacksamt emot 

dem och gärna inom någon vecka. Kan vi säga senast den 11 maj? 

 

Vi hörs! 

 

Hälsningar 

Irene Hedfors 

070-5872xxx  

 

mailto:hedfors@xxx.nu
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Bilaga D 

Tematisk analys – detaljerad dokumentation av analysstegen från menings-

skapande uttryck, kodning och underteman till temat Livselixir. 
 

Texterna är hämtade från de transkriberade intervjuerna i fall 3, seniorstudenter på grund och 

avanserad nivå. Siffrorna i tabellen hänvisar till respektive intervju. 

 

 Meningsskapande text 

 

Kodning Undertema Teman 

 

 

2 Ja, det är verkligen en mening. Och det 

påverkar välbefinnandet i sig. Och 

välbefinnandet påverkar att man inte blir 

sjuk. Så om man verkligen drar det till sin 

spets så är det ju gynnsamt för samhället. 

Samtidigt håller man ju hjärnan igång och 

då är jag ju också mera mottaglig för 

debatten i samhället. Inte bara sitter och 

slöar framför nått. 

Och 

välbefinnandet 

påverkar att man 

inte blir sjuk 

Hälsa Livselixir 

5 Den första kursen som jag gick i höstas var 

en fantastisk känsla. Hela hjärnan blev som 

någon geggig köttfärs kändes det, på något 

sätt, innan jag hade bråkat med den och fått 

saker och ting i ordning. Det var sån 

omställning… Och det har varit väldigt 

nyttigt för mig för det har på något sätt 

livat upp min hjärna känner jag. 

Livat upp min 

hjärna 

Hälsa Livselixir 

6  

7 

Ja, jag tror att det är ganska många som får 

komma ut, alltså, träffa nya människor med 

samma intresse och vi fikar tillsammans 

och det leder till gemenskap…Och få lite 

nya intryck och nya kunskaper…Och det 

betyder ju mycket för samhället med för 

annars kanske dom hade blivit sittande 

ensamma och hade behövt mycket hjälp. 

Ja, du kommer ut och du häller dig frisk 

längre, ja, både kroppsligt och själsligt 

frisk längre. 

Ja, du kommer ut 

och håller dig 

frisk längre 

Hälsa Livselixir 

2 Det är att jag inte vill benämna mig 

pensionär. Jag är senior…Jag är inte med i 

PRO. Nej…Jag är inte med i någon 

pensionärsorganisation. 

 

Jag vill inte 

benämna mig 

pensionär 

Rollöver- 

gång 

Livselixir 

3 

 

Jag tyckte inte det var lätt att bli pensionär. 

Jag tyckte det var…Alltså, jag var glad att 

Jag tyckte det var 

svårt att bli 

Rollöver- 

övergång 

Livselixir 
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jag hade studierna här i höstas. Alltså, jag 

hade jobbat, inte 100 procent men 90 

procent, och att gå ut i nån sorts 

”Ingenting-värd” hade varit förfärligt. 

 

pensionär 

1 För jag tror inte, alltså det är inte så att man 

stänger av en strömbrytare när man går i 

pension. Eller så. Utan jag tycker att man 

ska vara aktiv och vara med i samhället så 

länge man lever och det finns ett problem 

att omgivningen ofta inte förstår vilken 

resurs äldre är. 

 

Det är inte så att 

man stänger av en 

strömbrytare när 

man går i pension 

Rollöver- 

gång 

Livselixir 

2 Och det gynnar ju oss båda två att vi 

engagerar oss, han i sina loger och jag har 

mitt här [de akademiska studierna]. Det blir 

ju fruktbart i våra diskussioner på 

hemmaplan och det ska man inte glömma 

bort. Det är också en positiv faktor 

 

Det blir ju 

fruktbart i våra 

diskussioner på 

hemmaplan 

Relationer Livselixir 

6 Ja, det kan man väl säga [att det har 

betydelse för relationen]. Man får ju mer 

att prata om, om man säger så. Det blir ju 

diskussionsämnen. Man kan ju prata om 

vad du tycker om det. Och att jag tycker att 

han var bra, vad tycker du. Ja, jag vet inte 

vad jag tycker, Så är det också lite.  

 

Man får ju mer att 

prata om. 

Relationer Livselixir 

1 Att man kan dela med sig i världen och det 

behöver ju inte bara vara mina barnbarn 

utan över huvud taget. Och det är väl det 

som jag menar med en röst i debatten. Att 

det är det här jag har kommit fram till och 

det jag skulle vilja säga och tala om. 

 

Dela med sig 

  

Bli en röst i 

debatten 

Relation 

 

Att ge till- 

baka 

 

Livselixir 

3 Det skulle vara väldigt intressant att ha 

någon studiecirkel, att leda någon 

samtalsgrupp om saker som fler än jag är 

intresserad av. Hitta något sammanhang så. 

  

Leda någon  Att ge till- 

baka 

Livselixir 

 

 

 

 

 

 


