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Syftet med studien är att få ökad kunskap om och förståelse för unga kortutbildade intagnas inställning till 
utbildning och motivation att studera i fängelse. Arbetet innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa inslag. 
De kvantitativa delarna syftar till att beskriva urvalsgruppen med hjälp av metoden enkät och de kvalitativa till 
att få fördjupad förståelse för hur unga intagna resonerar om studier och utbildning genom semistrukturerade 
intervjuer. De kvantitativa resultaten redovisas deskriptivt med hjälp av grafer och kommenteras i relation till 
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1. Inledning 

Under ett studiepass i Lärcentrum på en kriminalvårdsanstalt där jag arbetar, hördes följande 

kommentar från en studerande till en annan som tränar grundläggande läs- och skrivfärdighe-

ter: ”Att det skulle behöva gå så långt att du behövde hamna i fängelse för att få hjälp med det 

där att läsa och skriva! Det borde du fått mycket tidigare, ja, redan när du var barn.” Den per-

son som yttrade kommentaren läser ett annat ämne, datorkunskap. Då de båda studerandena 

bor på samma avdelning och deltar i samma terapigrupp, så är de väl bekanta med varandra. 

Repliken får bilda fond till föreliggande studie. 

I fängelse råder sysselsättningsplikt. En intagens vardag måste innehålla någon form av struk-

turerad verksamhet. Arbete är ett alternativ. Ett annat är olika behandlings- och påverkans-

program i syfte att minska återfall i brott. Därtill kommer alternativet att studera, vilket är 

frivilligt och kräver ett aktivt val från den intagnes sida. I mitt arbete inom Kriminalvårdens 

Lärcentrum möter jag vuxna studerande med mycket varierande studiemotivation och utbild-

ningsbakgrund, alltifrån funktionella analfabeter till högskolestuderande. Unga kortutbildade 

har under flera år varit en prioriterad målgrupp att nå för att erbjuda utbildning under verkstäl-

ligheten av ett fängelsestraff. Många bär på erfarenheter av tidiga skolmisslyckanden och en-

dast en del av den potentiella målgruppen vill, vågar, kommer sig för eller inser meningen 

med att på eget initiativ söka studiesamtal eller studieplats.  

Det moderna postindustriella samhället ställer höga krav på läs- och skrivförmåga både för 

utbildningar, anställningsbarhet, privatliv och som samhällsmedborgare (Carlsson, 2011). Det 

finns ytterst få arbetstillfällen där läs- och skrivförmågan saknar betydelse. Samhället har in-

tresse av att stimulera till studier eftersom det ligger i dess intresse att ha välfungerande, an-

svarstagande och kompetenta medborgare som kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Ur 

försörjningssynpunkt är det också angeläget för samhället att alla som kan, efter förmåga är 

med och betalar skatt. 

1.1 Vuxnas rätt till utbildning enligt svensk lag  

2010 års skollag (SFS 2010:800) anger i kapitel 20 att varje kommun ska verka för att nå dem 

i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och motivera dem att delta i 

utbildningen. Målet för vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt läran-

de ”i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällsliv samt att främja sin personliga ut-

veckling” (SFS 2010:800, kap 20, § 2). Vidare ansvarar kommunen för att de kommuninvåna-

re som har rätt till utbildning och önskar delta, får det. Kommunen ska även informera om och 

erbjuda gymnasial vuxenutbildning, samt sträva efter att utbildningen svarar mot efterfrågan 
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och behov. Enligt 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) Utbildningsval – 

arbete och samhällsliv, Riktlinjer och 2.6 Rektors ansvar, ska personalen bidra till att presum-

tiva elever får information om skolans utbildningar och rektor har, när det gäller kommunal 

vuxenutbildning ett särskilt ansvar för att vuxna med kort eller bristfällig utbildning får stöd i 

att påbörja och genomföra utbildning. I den nya skollagen (SFS 2010:800) kapitel 24 § 10 

anges Kriminalvården som en särskild utbildningsanordnare likvärdig den kommunala.    

1.2 Rätten till studier i fängelse enligt Europarådet 

Enligt Europarådets rekommendation nr R(89)12 ska regeringarna i medlemsstaterna arbeta 

för att alla intagna i fängelser ska ha samma möjligheter till utbildning som i samhället i öv-

rigt. I en rad punkter formuleras en gemensam policy utifrån en grundläggande rättighet till 

utbildning och utifrån betydelsen av utbildning för att utveckla både individ och samhälle, 

samt för att underlätta en återanpassning till samhället efter frigivning. Det är ett känt faktum 

att en hög andel intagna har mycket liten erfarenhet av framgång i studier varför de också 

anses ha stora behov av anpassad utbildning.  Utbildningen ska vara likvärdig och syfta till att 

utveckla hela personen. Utbildning ska inte ha lägre status än att arbeta i anstalt. Tillgång till 

lärarpersonal, utrustning för lärande och ett välutrustat bibliotek betonas. Alla ansträngningar 

skall göras för att motivera till att aktivt delta i studier. Särskild uppmärksamhet skall ges till 

intagna som är i behov av särskilt stöd och speciellt till dem med läs- och skrivsvårigheter. 

Föreliggande studie kan eventuellt bidra till att utröna i vilken grad dessa rekommendationer 

efterlevs i ett svenskt fängelse.   

1.3 Klientutbildningen i Sverige 

Den samnordiska studien Prisoners’ Educational Backgrounds, Preferences and Motivation 

(Eikeland, Manger & Asbjornsen, 2009) och den svenska delrapporten Kartläggning av in-

tagnas utbildningsbakgrund – studiebehov (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007), är en 

kvantitativ studie som bidragit till utformningen av Kriminalvårdens nationella utbildningsor-

ganisation, vilken byggdes upp under 2006-2008. Studien visade bl a att brist på lärare och 

datorer samt ständiga omflyttningar var viktiga skäl till att intagna inte studerade i högre grad 

under fängelsevistelsen. Dessa uppenbara organisatoriska brister är nu, 2012, till stor del åt-

gärdade, ändå är det inte självklart att alla utnyttjar tillfället att studera. Var tredje man och 

varannan kvinna studerade i fängelse och var fjärde intagen erhöll något betyg. De yngsta (18-

24 år) och de äldsta (45 år och uppåt) studerade i lägst omfattning, (18 respektive 19 %). Stu-

dieaktiviteten ökade i relation till hur långt straff som utdömts. De vanligaste motiven enligt 

studien för att studera var att utnyttja tiden, att få mer ämneskunskap samt att tillfredsställa 
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lusten att lära. Allra lägst vad gäller studieaktivitet låg unga med skriftspråkliga svårigheter, 

låg utbildningsnivå och kort strafftid (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007).  

För snart fem år sedan tog Kriminalvården över huvudmannaskapet för klientutbildningen 

(SFS 2007:152; Kriminalvårdens handbok 2011:5), vilken tidigare legat ute på offentlig upp-

handling sedan början av 1990-talet. Sedan dess anordnas utbildning motsvarande kommunal 

vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) för intagna på anstalt eller i häkte. 

Den utbildning som erbjuds för Kriminalvårdens klienter ska enligt 24 kap. 10 § skollagen 

(2010:800) motsvara den kommunala vuxenutbildningen och omfattas av förordningen 

(SKOLFS 1994:2) om läroplanen för de frivilliga skolformerna i motsvarande utsträckning. 

Studier ska kunna bedrivas på såväl grundläggande som gymnasial nivå och betyg ska sättas i 

enlighet med bestämmelserna i 3 kap. skollagen, vilket även gäller för Kriminalvården enligt 

12 § förordningen om utbildning vid kriminalvård i anstalt.  

1.4 En första kvalitetsgranskning 

Under 2011 genomfördes en första kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2011; 2012a; 

2012b) av Kriminalvårdens klientutbildning, utifrån tre frågeställningar:  

Genomförs ett systematiskt arbete för att motivera klienter som står utanför utbildning att påbör-

ja och genomföra studier?  

Utreds klienternas individuella behov och förutsättningar på ett ändamålsenligt sätt?  

Genomförs undervisningen med hänsyn tagen till klienternas individuella förutsättningar? 

                    (Skolinspektionen, 2012a, s 10) 

Syftet med granskningen var att ge Kriminalvården en tydlig riktning i arbetet med vidareut-

veckling av utbildningsverksamheten. Studien visar att det genomförs insatser för att motivera 

till studier, med det saknas skriftliga dokument och systematik. Insatserna är generella och 

inte tydligt riktade mot klienter med kort tidigare utbildning. Få studerande har kontakt med 

studievägledare innan studierna planeras och validering erbjuds inte. Antalet studieplatser 

avgörs inte utifrån en behovsanalys, vilket medför att intresserade kan få stå i kö, vilket i sin 

tur kan vara demotiverande. Det finns en motsättning mellan principen att prioritera unga med 

kort tidigare utbildning vid antagning och praktiken att produktionsmålen riskerar att inte 

uppnås om alltför många resurskrävande studerande antas. Den individuella studieplanen bör 

inbegripa en tydligare tidplan för varje kurs, för att studietiden ska användas effektivt. Stude-

randes behov av stöd kartläggs vid samtal med hjälp av klientens egna uppgifter, men utred-

ningar om orsaker till inlärningssvårigheter genomförs inte. Tjugo procent uppger att de har 

svårt när de ska lära sig. Undervisningen bedrivs av kompetenta och engagerade lärare. Stude-

rande i behov av särskilt stöd får mer lärartid än andra, men alternativa metoder och verktyg 

behöver användas i större utsträckning (Skolinspektionen, 2011; 2012a; 2012b). Återigen 
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påpekas behovet av att särskilt uppmärksamma gruppen unga med kort utbildningsbakgrund, 

vilket ytterligare motiverar denna studie. 

1.5 Samnordisk studie följs upp fem år senare 

Den första samnordiska studien (Eikeland, Manger & Asbjornsen, 2009) omfattade enbart 

förstaspråkstalare. Under 2011 genomfördes en ny studie vid svenska fängelser, som en del i 

det nordiska nätverkets uppföljningsstudie, denna gång med fokus på andraspråkstalare 

(Eriksson Gustavsson, 2012). Varje nordiskt deltagande land inriktade sig denna gång på var-

sin språkgrupp och för Sveriges del föll lotten på den serbiska språkgruppen. Intervjuer 

genomfördes utifrån såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. Den svenska informantgruppen 

var mellan 40 och 60 år och hade vistats i Sverige mellan 10 och 30 år. De hade en god 

grundutbildning och de flesta hade fullföljt en utbildning som möjliggjorde yrkesverksamhet. 

De hade förhållandevis många och korta anställningstider inom olika typer av företag, inte 

alltid kopplat till den egna yrkesutbildningen. Detta var alltså en mycket annorlunda infor-

mantgrupp både vad gäller ålder och utbildning i jämförelse med den grupp som redovisas i 

föreliggande studie.  

Den nordiska uppföljningsstudien utmynnar i att formulera de utmaningar som Kriminal-

vården står inför när det gäller att särskilt uppmärksamma unga intagna, deras utbildningsnivå 

och studiemotivation: att förbättra information till intagna om studiemöjligheter och att ytter-

ligare förankra talet om betydelsen av utbildning så att det får större genomslag i faktiska stu-

dier. Kanske behöver då antalet utbildningsplatser också ses över, så att det svarar mot de 

faktiska behoven. Föreliggande studie sätter fokus på just den målgrupp Eriksson Gustavsson 

(2012) pekar ut som nästa utmaning att undersöka. Därmed styrks studiens relevans. 

1.6 Denna studies relevans 

Utifrån tidigare, i huvudsak kvantitativa, studier av utbildning i fängelse vill jag nu gå ytterli-

gare ett steg, för att nå fördjupad förståelse för enskilda unga intagnas överväganden vad gäll-

er studier i anstalt. En förhoppning är att nå en djupare förståelse för hur unga intagna resone-

rar själva, och vad som påverkar dem i valet av sysselsättning under fängelsevistelsen. Studier 

kan öppna nya möjligheter att utvecklas som person och att förändra livssituationen. Frågan är 

om unga personer som utvecklat en kriminell livsstil är intresserade av att ändra livsinrikt-

ning. Är de nöjda med ”liv och arbete” eller är en förändrad livssituation önskvärd? Vilka 

förklaringar finns till varför man inte väljer att studera i fängelse? Finns det andra aspekter än 

studier som är minst lika viktiga i sig och för att eventuellt åstadkomma en förändring? Finns 

det motstånd och vari består det i så fall? Dessa är frågor som finns med under arbetets gång. 
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1.7 Min förförståelse 

Min förförståelse vad gäller unga vuxnas motivation till lärande kommer från mitt dagliga 

arbete med vuxenundervisning, studiesamtal och arbete med rekrytering till studier inom 

Kriminalvårdens egen utbildningsorganisation Lärcentrum. Jag är också själv vuxenstuderan-

de och kan därmed känna igen funderingar och överväganden som uttrycks i studien. Dessut-

om har jag tidigare arbetat i 18 år inom ungdomsgymnasiets yrkesprogram och mött många 

svagt motiverade elever som inte kommit in på sitt förstahandsval, eller inte ens vill studera, 

men har svårt att finna något alternativ direkt efter grundskolan. För varje pedagog är motiva-

tionsarbete viktigt och en daglig utmaning att förhålla sig till. Skickliga och engagerade lärare 

kan göra skillnad. Enligt Jenner (2004) är läraren och relationen mellan lärare och studerande 

en viktig faktor för att motivera till studier och höja självförtroendet. Att väcka lust att lära 

och att behålla lusten är lika viktigt som all god planering och struktur i undervisningen.  

Under min utbildning till speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivutveckling har jag 

kommit att intressera mig för vuxna med ofullständig grundutbildning, kort utbildningsbak-

grund och dåligt självförtroende vad gäller studier. En aspekt som särskilt intresserar mig är 

hur vuxna med läs- och skrivsvårigheter av olika slag hanterar studiesituationen och om de 

ens utsätter sig för den.  Jag är också intresserad av att veta mer om hur vuxna uppfattar och 

hanterar läs- och skrivkrav inom yrkes-, samhälls- och privatliv.  

Fängelsetiden upplevs av många som ett meningslöst vakuum i väntan på frigivning. Tiden 

finns där, mat och husrum likaså. Utifrån sett är det unik chans till studier i livet, jämfört med 

den ekonomiska situationen för vuxenstuderande ute i samhället. Ändå tar inte alla chansen.   

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att nå ökad kunskap om och förståelse för inställningen till studier 

hos några unga, intagna i fängelse med förhållandevis kort utbildningsbakgrund och hur de 

värderar och resonerar om kunskap och utbildning. Med inställning avser jag attityder och 

föreställningar om studier, så som de kommer till uttryck i den empiriska undersökningen. 

Frågeställningarna blir därmed: 

 Vilka överväganden ligger till grund för att studera eller att inte studera i fängelse?  

 Vilka är de eventuella hindren för att kunna, vilja, orka och våga studera i fängelse?  

 Vilka andra intressen och behov är viktiga för den intagne?  

 Vad innebär motivation och vilken betydelse kan motivation ha inför valet att studera? 
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3. Litteraturgenomgång 

Litteratur har sökts med hjälp av bland annat följande sökord i universitetsbibliotekets bok-

samling, artikelsamling samt databaser såsom ERIC, PsycINFO m fl: vuxenutbildning, vuxen-

studerande, grundläggande utbildning, ofullständig grundutbildning, motivation samt deras 

engelska motsvarigheter. Referenslistor i litteratur som lästs tidigare under utbildningen och 

under detta arbetes gång har också utgjort en källa till att finna ytterligare litteratur efter hand. 

Först presenteras tidigare forskning om vuxnas lärande, vidare om att hantera skriftspråkliga 

svårigheter som vuxen och hittills kartlagda hinder för lärande inom institutionsvård. Därefter 

ett längre avsnitt om olika motivationsteorier som också inbegriper litteratur om identitet och 

självbild i relation till studier. Till sist behandlas betydelsen av ambivalens och stödjande rela-

tioner för att vilja och kunna förändra sin livssituation. 

3.1 Att studera som vuxen 

För barn som växer upp idag gäller skolplikt. Barnet behöver inte fundera på om det vill lära 

eller inte. Genom nioårig grundskola, och i praktiken ytterligare tre år på gymnasiet, ska unga 

människor lära sig grundläggande kunskaper för att kunna fungera som vuxna i privatliv, yr-

kesliv, och samhällsliv. För de flesta tillkommer ytterligare ett antal års studier innan de kan 

försörja sig och för många är studier ett återkommande inslag genom livet, men nu ”frivil-

ligt”. Vad är det som driver vuxna att studera?  

Talet om det livslånga lärandet utgår från att vi lever i ett föränderligt samhälle (Ahl, 2004), 

till skillnad från det förindustriella samhället som var mer statiskt och sig likt från generation 

till generation. Vuxna närmar sig studier utifrån fem deltagarprojekt enligt Assarsson och 

Sipos Zachrisson (2006): självförverkligande, försörjning, socialt umgänge, meritering och 

lärande. Ibland delar vi upp studier i utbildning respektive bildning, där utbildning står för de 

mer praktiskt nyttoinriktade studierna, medan begreppet bildning används för personlig ut-

veckling, demokratisk och kulturell fostran (Larsson & Olsson, 2006).  

Eftergymnasial utbildning innebär för många att skapa sammanhang, mening och helhet av 

tidigare fragmentariska kunskaper:  

With the help and encouragement of significant others, education can be used to create more 

meaning, authenticity and agency within a life. It can be a resource, emotionally and intellectual-

ly, to help participants move beyond fragments.             (West, 1996, preface) 

 Genom utbildning kan vi utvecklas och förändras i oss själva, fria från kulturellt förtryck och 

normaliseringsövervakning. Vad vi är och potentiellt kan bli skiljer sig från vad vi varit tidi-

gare. Men en förutsättning för att våga ta risken ut i det okända är att vi upplevt en viss fram-

gång i utvecklandet av det egna jaget: 
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It is only when self becomes sufficiently strong that one can enthusiastically enter transitional 

space – between one’s self and others, reality and illusion – to take risks. (West, 1996, s 210)  

Hur detta utrymme för förändring, av West (1996) kallat transitional space, kan se ut hoppas 

jag komma en bit på väg i utforskandet av, genom föreliggande arbete.  

Assarsson & Sipos Zackrisson (2005) är i sin avhandling intresserade av vuxenstudier kopplat 

till identiteter och livssammanhang. De menar att vuxnas positiva attityder till vuxenstudier 

kan förstås som att vara i eller på väg till en annan livssituation. ”Att delta i vuxenstudier kan 

alltså sammanfalla med uppbrott i livet. Icke-deltagare är däremot nöjda med liv och arbete” 

(Assarsson m fl, 2005, s 16). Att välja vuxenstudier handlar om att betrakta utbildning som en 

möjlighet att skapa önskvärda konsekvenser, men också att hysa tilltro till sin förmåga. För-

fattarna menar att man kan skilja mellan tvåsynsätt: en instrumentell syn där utbildning endast 

är aktuell om den kan omsättas direkt och en syn där utbildning tillskrivs andra värden såsom 

personlig utveckling. Att välja bort utbildning handlar inte bara om faktiska hinder såsom tid, 

ekonomi eller bristande intresse för kursinnehåll, utan att människor också gör motstånd mot 

att delta i utbildningsinsatser på grund av tidigare erfarenheter av utbildning, arbetsliv och 

arbetslöshet (Assarsson m fl, 2005).  

För många vuxna ter sig studier som lustfyllt, stimulerande och okomplicerat. Nöje, nyfiken-

het och intresse driver oss att bli läsande individer, enligt Damber (2010). Några faktorer som 

bidrar till lusten att läsa och att lära är: socioekonomisk status, om personen är första- eller 

andraspråkstalare, kunskap om kodväxling, segregering, klassrumsmiljön, läraren och expo-

nering för texter. Erfarenheter i skolan av respektfulla möten, höga krav på läsning i kombina-

tion med lustfyllt läsande, tydlig kommunikation och tydliga strukturer har bidragit till att 

barn och ungdomar presterar bättre på lästest än förväntat utifrån socialgruppstillhörighet en-

ligt Damber. Detta är viktig kunskap som visar att det inte är ”kört” för den som växer upp i 

en understimulerad miljö vad gäller bokliga studier. 

För andra vuxna är studier en åtgärd som sätts in av samhället vid arbetslöshet, långvarigt 

sjukdomstillstånd eller andra behov, vilka främst definieras av andra än den studerande själv 

(Larsson & Olsson, 2006). ”Vidareutbildning av vuxna ses som ett verktyg för att samhället 

ska fungera optimalt och därför är politiker intresserade av hur de ska få vuxna med på detta 

utbildningståg” (Ahl, 2004, s 64). Problemgrupper vad gäller motivation för studier har också 

definierats: arbetslösa, äldre, fångar, lågutbildade, arbetare, invandrare, kvinnor och funk-

tionshindrade. Det finns ett samband mellan vidareutbildning och sociala strävanden. 

Klasstillhörighet utgör ett hinder för lågutbildade enligt tyska studier - de anser inte att högre 

utbildning är något för dem (Ahl, 2004). För majoriteten av befolkningen är utbildning en 
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självklarhet, men inte alla. Det finns ett antal unga och vuxna som av olika skäl valt eller 

”hamnat” utanför den allmänt vedertagna normen vad gäller utbildningsnivå. Många av dem 

återfinns idag i våra fängelser och det är den gruppen som fokuseras i denna studie. 

3.1.1 Mönster för deltagande i studier 

Det finns ett tydligt mönster för vilka som deltar respektive inte deltar i vuxenstudier. Mönst-

ret påminner om det som inom pedagogik kallas Matteuseffekten (Stanovich, 1986); Den som 

redan kan mycket stimuleras att utveckla sina kunskaper och blir ännu bättre, medan den som 

har sämre kunskaper från början tenderar att undvika vidare träning och därmed stagnera i sin 

kunskapsutveckling och klyftorna ökar. Ett liknande mönster kan urskiljas i hur studier värde-

ras av olika grupper. För personer med hög utbildningsnivå har studier ett egenvärde medan 

personer med lägre utbildningsnivå ser studier som något mer kortsiktigt, ett sätt att fördriva 

tiden. De med lägst utbildning är ofta tveksamma till att söka sig till studier på grund av tidi-

gare misslyckanden (Skaalvik, Finbak & Pettersen, 2003; Cron, Fu, Slocum & Vandevalle, 

2005). 

Larsson (1991) genomförde i början av 1990-talet en undersökning om vuxna lågutbildades 

syn på utbildning, och vad som krävs för att börja studera igen. Följande ursprung till utbild-

ningsplaner och ambitioner definierades: individuell långsiktig plan, livskris, latent intresse 

för studier, hot om uppsägning och tvång från arbetsgivare, alltså både positiva attraktions-

faktorer och faktorer som snarare kan ses som negativa val. Enligt humanistisk tradition strä-

var vuxna efter självförverkligande (Knowles, 1989) vilket motiverar till att vidareutbilda sig 

men motivationen kan blockeras av dåliga skolerfarenheter, brist på tid, resurser, utbildnings-

tillfällen eller en pedagogik som inte är anpassad för vuxna. Enligt Cropley (1985) kan vuxna 

vara allmänt motiverade men inte specifikt, då olika omständigheter kan komma i vägen för 

att delta i vuxenutbildning. Han nämner tid, pengar, tidigare skolerfarenheter, individens mål i 

relation till tillgänglig utbildning, tilltron till den egna förmågan, samt sociala normer. Det 

kan handla både om att inte förhäva sig och att inte vilja utsätta sig för en situation där man 

visar sin okunnighet. 

Det goda exemplet på vuxnas läranderesa från grundläggande vuxenundervisning till akade-

misk examen kan representeras av Johnson, Duckworth & Appelbaums (2010) aktionsforsk-

ning, som visar på social transformation och ökad medvetenhet hos underpriviligierade grup-

per och minoriteter. Studien visar på vikten av stöd från utbildningsanordnare och ett person-

ligt stödsystem. Informanterna var både sårbara och sköra när de trots allt övervann sina räds-

lor och påbörjade högre studier. Betydelsefullt för dem för att hålla ut och inte ge upp var att 
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de kunde identifiera sig med lärare som fick dem att må bra och betona det positiva och inte 

det negativa. En av informanterna gav följande råd till lärare:  

… be an inspiration, a good educational role model, have empathy, patience, humility, and a 

genuine concern for students, and please never give up on them; their greatest work is yet to 

come. Sometimes a teacher may not just develop reading or writing skills; you are developing a 

person who might not have been in an educational or classroom environment for a very long 

time and it could be new for them.                  (Johnson, Duckworth & Appelbaums, 2010, p 16)  

Lärare har ett maktövertag att förhålla sig till. Respektfullt bemötande och äkta intresse för 

den vuxne lärandes person och talanger kan få självkänslan och tilltron till den egna förmågan 

att växa, vilket är en förutsättning för att våga kasta sig in i en okänd värld av kunskaparbete 

(Vizard, 2009).  

När det gäller att motivera vuxna arbetslösa till att genomgå utbildning visar studier både i 

Storbritannien och andra europeiska länder att de som lämnade den obligatoriska skolan så 

tidigt som möjligt, dvs kortutbildade, är de som är minst benägna att delta i olika former av 

utbildningssatsningar senare (McGivney, 1992). Förklaringar till dessas motivationsbrist söks 

i attityder och uppfattningar, socioekonomisk status, arbetslöshet och att ha deltagit i tidigare 

insatser. Arbetslöshet snarare avskräcker än lockar till utbildning. Den som nyligen deltagit i 

insatser utan att få ett jobb efteråt kan beskriva känslan av att först bli hoppfull och få ökad 

självkänsla men sedan falla tillbaka i en ännu sämre självkänsla och upplevelse av att bli des-

illusionerad eller cynisk. Av fyra huvudorsaker till långtidsarbetslöshet är det bara en som 

relaterar till brist på utbildning. De andra kräver andra typer av lösningar. Arbetslösas låga 

deltagande i utbildningsinsatser och motivationsbrist är snarare ett resultat av, än orsak till, 

den exkluderande processen (McGivney, 1992). Detta resonemang kan vara relevant att kopp-

la till situationen i svenska fängelser där det också är de unga med kort utbildningsbakgrund 

som i lägre grad än andra deltar i studier i fängelse (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 

2007). 

Genom forskning vet vi förhållandevis mycket om vad som utmärker vuxna som väljer högre 

studier på universitet och högskola. Däremot vet vi inte lika mycket om vad som får gruppen 

icke-tradionella vuxenstuderande att under kortare eller längre perioder delta i olika former av 

utbildningssatsningar. Vad utmärker en icke-traditionell vuxenstuderandes lärandeidentitet? 

Begreppet learning career kopplat till learning identity har undersökts med fokus på vuxen-

studerande med en historia kantad av avbrutna studier, avhoppare och sociala och ekonomiska 

strukturer som påverkar människors liv. I artikeln Understanding Participation in Learning 

for Non-Traditional Adult Learners: Learning careers and the construction of learning identi-

ties (Crossan, Field, Gallacher & Merrill, 2003) beskrivs dessa learning careers och learning 
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identities som motsägelsefulla, flyktiga och sköra. Intressant är att även den som vanligtvis 

har en identitet som icke-deltagare kan tillfälligt delta och identiteten utvecklas med tiden. 

3.1.2 Skriftspråkliga svårigheter och deras betydelse för studier, arbete och liv 

Att behärska skriftspråket är en förutsättning för att delta och engagera sig i det demokratiska 

samhället. Otillräcklig läs- och skrivskicklighet kan dessutom ge problem i yrkesutövning och 

studier, bekymmer med självtillit, kommunikation och inre jämvikt (Witting, 1994). Lärande 

handlar om att skapa sammanhang bakåt och framåt i tiden (Kullberg & Nielsen, 2008). 

Sammanhang mellan liv och kunskaper, erfarenheter och nya upptäckter. Läraren kan genom 

att hjälpa de studerande att se både lärandets sammanhang och dess ändamål ge den studeran-

de möjligheten att styra över sitt eget lärande. Begreppet empowerment används för att bli 

delaktig i allt fler skriftspråkliga praktiker, få större möjligheter till inflytande i samhället och 

att kunna göra egna val i livet. Empowerment gäller även lärandet. Genom att göra den stude-

rande medveten om sina mål kan empowerment också ses som en förutsättning för skrift-

språksutveckling (Kullberg & Nielsen, 2008). 

Bristande läs- och skrivförmåga framstår som ett problem för både samhället och den enskil-

de. Nielsen (2005) har studerat hur enskilda människor kämpar med att övervinna läs- och 

skrivsvårigheter i olika åldrar, i utbildningssammanhang såväl som i vardagsliv. I studien 

framträder den enskilda människan och hennes projekt mot bakgrund av den samhälleliga 

fakticiteten.  Det levda projektet handlar om att åter och åter igen gå utöver sin givna existens, 

att överskriva och förändra, transcendera, den egna tillvaron och sålunda inte förbli i imma-

nens. Vi kan inte undslippa livsförutsättningarna men det finns två sätt att förhålla sig till 

dem. Antingen kan individen leva inom den givna traditionen oreflekterat eller sträva efter att 

vara sig själv och handla ansvarigt, dvs välja att leva sitt projekt, leva i beslutsamhet och för-

verkliga sina möjligheter. Intervjupersonernas kamp med att övervinna läs- och skriv-

svårigheter utmärks av att lära i meningsfulla sammanhang, att lärandet är ett samriskföretag, 

att innehållet är intressant, att de lär för sin egen skull, att de bygger ett eget skydd omkring 

sig och måste få ta sin tid att lära i egen takt (Nielsen, 2005). 

Föhrer & Magnusson (2010) belyser ett antal fall med vuxna som på olika sätt lärt sig hantera 

och leva med sina läs- och skrivsvårigheter inom vitt skilda yrken. Författarna behandlar både 

skolgång i unga år och som vuxen, från grundläggande nivå till universitetsstudier. Det finns 

också ett kapitel om att läsa och skriva för nöjes skull. Till sist problematiseras begreppet dys-

lexi såsom titeln anger: Dyslexi – förbannelse eller möjlighet? Klart är att gruppen är mycket 

heterogen och består av individer med vitt skilda erfarenheter och livsvärldar. Många beskri-
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ver hur läs- och skrivsvårigheter begränsat dem t ex i yrkesval. Andra har insett att de kan 

använda läs- och skrivsvårigheterna som en styrka och vända det till något positivt. En har 

hittat en annan uttrycksform är den språkliga och arbetar som fotograf, en annan använder 

sina egna skolerfarenheter i arbetet på behandlingshem med ungdomar och kan därmed möta 

ungdomarna på ett bättre sätt än om den egna skoltiden varit problemfri. 

Vuxna studerandes anpassning till omvärlden tar ofta form av en kamp med skriftspråket i tre 

dimensioner: en samhällelig, utifrån de osynliga krav som allmänt gäller i vårt samhälle, en 

pedagogisk, för att hantera skriftspråket som redskap i lärandeprocessen och en existentiell, 

för att förhålla sig till det utanförskap som så många upplever (Carlsson, 2011). Lärares kun-

skap om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi är viktiga, så att undervisningen anpassas och att 

lärare ger uppmuntran, motverkar känslan av att vara annorlunda samt undervisar på ett sätt 

som betonar vikten av mångfald. Detta för att stärka den studerandes tilltro till sin egen för-

måga. Den studerande själv behöver bli medveten om sina förmågor och sin kapacitet, för att 

utveckla goda strategier och utnyttja sin fulla potential. God inlevelseförmåga och en an-

strängning utöver det vanliga krävs av både studerande och lärare för att hitta kreativa lös-

ningar som stimulerar lärande och ger resultat.  

Witting (1994, 1996) har lång erfarenhet av att arbeta med vuxnas kamp med läsning och 

skrivning, både inom kommunal vuxenutbildning och bland studenter. Många av dem hon 

mött genom åren har varit övertygade om att ingenting skulle kunna göras åt svårigheterna. 

Wittings erfarenhet är den motsatta, nämligen att svårigheterna med skriftspråket går att över-

vinna, men det kräver tid och ansträngning. Witting (1994) har utarbetat en metod för omin-

lärning av grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Författaren betonar vikten av att ominlär-

ningsarbetet genomförs inom den obligatoriska skolans ram tidigt, så att inte svårigheterna 

blir bestående under en längre tid och därmed ger svårarbetade negativa upplevelser. Tills 

detta är genomfört bör vi fortsätta erbjuda insatser i senare utbildningar. 

Studiemöjligheter och – hinder för studenter med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårig-

heter/ dyslexi har studerats av bland andra Eriksson Gustavsson (2011), som konstaterar att få 

av de studenter som själva upplevt svårigheter med skriftspråkligt lärande under tidigare skol-

gång har fått formell bekräftelse på svårigheterna innan de akademiska studierna påbörjades. 

Av en årskull som lämnar gymnasieskolan fortsätter 42 procent sina studier vid universitet 

och högskolor inom tre år. Kraven på skriftspråklig kompetens är höga. Det tar tid och övning 

att lära sig använda och ha nytta av kompensatoriska hjälpmedel och studietakten blir lägre än 

förväntat pga denna parallella lärprocess. Studietiden beskrivs av många som en berg- och 
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dalbana där man pendlar mellan självständighet och beroende, uthållighet och tvivel samt 

ställningstaganden att vara öppen eller sluten vad gäller de skriftspråkliga svårigheterna. 

3.1.3 Hittills kartlagda hinder för studier 

Begreppet dyslexi används ofta för alla typer av svårigheter med skriftspråket, men är en me-

dicinsk diagnos. En utbredd uppfattning har varit att det skulle finnas en överrepresentation av 

dyslektiker bland intagna i fängelse, men en kvantitativ undersökning 2003 visade att andelen 

dyslektiker i svenska fängelser är ungefär densamma som i ett tvärsnitt av befolkningen. Där-

emot har många fler läs- och skrivsvårigheter i fängelse än bland befolkningen som helhet. 

Dessa är i de flesta fall möjliga att övervinna med hjälp av träning och rätt stöd (Samuelsson, 

Herkner & Lundberg, 2003). Sambandet mellan kriminalitet och läs- och skrivsvårigheter 

verkar bero på tidiga sociala förhållanden som både orsakat skolsvårigheter, såsom bland an-

nat läs- och skrivsvårigheter, och bidragit till utslagning, drogmissbruk och kriminalitet. De 

skriftspråkliga svårigheterna är ofta en följd av bristande läserfarenhet och/ eller avbruten 

grundläggande utbildning, ibland benämnda förvärvade läs- och skrivsvårigheter.  

En interventionsstudie vid särskilda ungdomshem (SiS) visade att förhållandevis kort men 

intensiv språklig träning gav anmärkningsvärda resultat vad gäller utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan (Svensson, 2009). Studien är kvantitativ.  

En liknande interventionsstudie med fokus på läsförståelse pågår inom Kriminalvården under 

våren 2012, med ett antal deltagare från tre av sex regioner samt en kontrollgrupp. Projektet 

omfattar tio veckor inkl för- och eftertester, däremellan strukturerad träning av läsförståelse, 

individuellt anpassade övningar i språklig medvetenhet via datorprogrammet Lexia samt 

loggboksskrivande. Resultaten väntas sammanställas och publiceras senare i år.  

Förekomsten av NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) är hög bland intagna i fängelser. En 

nyligen genomförd studie visar att 40 procent av långtidsdömda män inom Kriminalvården 

har obehandlad ADHD (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder) (Ginsberg m fl, 2010). 

Anpassningssvårigheter och brist på sociala färdigheter har lett till utanförskap och självme-

dicinering i många fall (Samuelsson et al, 2003). Självbild, negativa erfarenheter, brist på mo-

tivation och faktiska möjligheter att bryta med droger och kriminalitet har förmodligen bidra-

git. Enligt en engelsk studie (Jones & Talbot, 2010) har intagna med NPF svårare att ta till sig 

påverkansprogram. 

Personer med olika grad av utvecklingsstörning döms till fängelse. I vilken grad är outforskat, 

men enligt uppgifter från Statens institutionsstyrelse (SiS) hade tolv procent varit särskolepla-
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cerade av de ungdomar som togs in på särskilda ungdomshem (SiS, 2010). Man kan anta att 

andelen i svenska fängelser för vuxna ligger på minst samma nivå.  

3.2 Motivationsteorier 

Begreppet motivation kommer av det latinska ordet ”movere”: att flytta, att röra sig, att sätta i 

rörelse. Motivation är kopplat till viljan, att vilja rörelse, förändring. Motiv betyder ”skäl till 

att göra något” (Ahl, 2004). Ahl citerar vidare ett antal forskares olika definitioner av motiva-

tion relaterat till handling, med betoning på startenergi, målinriktat beteende, vikten av val, 

fokusering, uthållighet och resultat, snarare än något som föregår handling. Motivationsbe-

greppet är ett mångfacetterat och väl beforskat ämne inom olika vetenskaper såsom psykolo-

gi, pedagogik och medicin. Inom psykologin definieras motivation i den klassiska formeln:  

M (motivation) = V (net value) x P (Perceived probability of realizing value) 

Shah, J & Higgins, E T (1997)  

Matematiskt sett innebär denna formel att både faktorn värde och förväntat resultat måste 

finnas i någon grad för att motivation över huvud taget ska existera. Är ena faktorn noll blir 

produkten noll. Ju högre den ena eller båda faktorerna är desto högre motivation. 

Ahl (2004) redovisar ett antal klassiska motivationsteorier som man ibland försökt integrera 

som delar i en enda gemensam modell, men menar att en dylik sortering riskerar att bruka 

våld på de olika författarnas teorier då de utgår från helt olika människosyner och ibland även 

olika kunskapssyn. 

 I denna studie kommer jag främst att luta mig mot dels teorin om människan som ekonomiskt 

rationell som överväger kostnader och vinster, och dels teorin som handlar om människan 

som social varelse och de grupper och normer hon därmed identifierar sig med. Jag kommer 

också in på de senare teorierna om människan som behovsstyrd bland annat vad gäller själv-

förverkligande och kringfaktorer, faktorer som inte i sig motiverar men som måste vara till-

godosedda för att skapa förutsättningar för studiemotivation. 

Smith & Spurling (2001) utgår från följande grundläggande påståenden i sitt resonemang om 

möjligheten att påverka och förändra motivationen för ett livslångt lärande hos vuxna:  

1. The levels of learning motivation displayed by individuals reflect their social and economic 

experiences in general and their family experience in particular. 
 

2. Despite this experience every healthy person can, in principle, rise to higher levels of moti-

vation to learn. It may be hard, but people are not condemned to low motivation by their 

genes, or position in life. Good motivation to learn, like other resources, can and should, be 

spread more widely. 
 

3. At every point in our society, practical steps can be taken to improve learning motivation 

significantly. These need to be brought together into a long term motivational strategy. 

(Smith & Spurling, 2001, p 1) 
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Ett antal vanliga missuppfattningar vad gäller motivation listas och bemöts av Smith & Spur-

ling (2001); somliga har högre motivation pga att de är mer känslosamma (motivation är ing-

en känsla), somliga har högre motivation för att de har mer aptit (motivation är ingen in-

stinkt), somliga har högre motivation precis som vissa springer snabbare än andra (motivation 

sitter inte i generna), somliga har god anledning att utbilda sig så de måste vara motiverade 

(att ha anledning innebär inte att var motiverad per automatik), motivation handlar om piska 

och morot för att få andra att göra som man vill (en vanlig uppfattning men alltför snäv). 

Till universitetsstudier kommer studenter med i huvudsak fyra inriktningar inom motivations-

fältet: en akademisk, för att tillgodose intellektuella intressen eller skaffa sig akademiska be-

tyg, en yrkesinriktad, för att utbilda sig för att klara ett yrke eller få en examen som en inträ-

desbiljett till ett yrke, en personlig, inre självförverkligande eller att bevisa sin egen kompe-

tens och en social, man ser studier som en rolig tid i livet (Hedin & Svensson, red, 2011).  

Hedin & Svensson (2011) diskuterar vidare Eccles-Wigfields modell över vad som påverkar 

collegestuderandes motivation. Modellen utgår från att de studerande gör mer eller mindre 

medvetna överväganden påverkade av: hur viktigt ämnet är, hur intressant ämnet är, vilken 

nytta man ska ha av studierna och hur ansträngande studierna bedöms bli.  

3.2.1 Självbildens betydelse för motivationen 

Begreppet självbild används för summan av självförtroende och självkänsla, där självförtro-

ende handlar om hur jag värderar min förmåga att prestera medan självkänsla är vilket värde 

jag upplever att jag har utifrån den person jag är (Taube, 2007). Senare tas också begreppen 

akademisk självbild och self-efficacy upp. 

Tidiga negativa skolerfarenheter kan göra det svårt att komma igen i studier senare som vux-

en. Vizard (2009) skriver om arbetet med att engagera elever med sociala och känslomässiga 

störningar i studier igen efter år av misslyckanden. Det finns ett nära samband mellan beteen-

destörningar hos ungdomar och tidigare misslyckanden med att möta deras speciella behov 

under skolåren:  

Students can have incredibly low levels of self-esteem due to their experiences in education. The 

factory farming and testing culture make students feel inadequate and they perceive themselves 

as lacking ability. Many end up gaining kudos by misbehaving.                      (Vizard, 2009, s 6) 

 

En elev med lågt självförtroende kan t ex uttrycka sig enligt följande vad gäller tro på sig 

själv och sitt beteende: ”jag är dum och kan inte lära”, ”jag tar inga risker eller provar att lösa 

en uppgift för att inte verka dum”, ”jag tappar ofta humöret och anklagar andra”, ”jag fäller 

ofta negativa kommentarer om mig själv”. Nyckeln till att åter motivera dessa elever att stu-

dera är att utveckla goda relationer och en god lärmiljö, baserat på ömsesidig respekt och er-
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kännande (Vizard, 2009). Motivation är enligt Jenner (2004) inte i första hand en inneboende 

egenskap hos individen utan ett resultat av tidigare erfarenheter. 

Liknande tankar finns i den svenska avhandlingen Dom kallar oss värstingar (Stigsdotter Ek-

berg, 2010) där ungdomar med kriminellt förflutet berättar om sina erfarenheter av möten 

med samhällets representanter. Ungdomarna upplever att de blir bemötta som om de har ett 

sämre människovärde på grund av sitt förflutna och uttrycker en stark önskan att få bli sedda 

som de människor de innerst inne är och att de inte ska bli dömda för alltid utifrån sitt tidigare 

leverne. De upplever att myndighetspersoner utnyttjar sin maktställning och att ungdomarnas 

underläge innebär att de inte alltid kan åberopa sina mänskliga rättigheter. De unga efterfrågar 

delaktighet i beslut som rör deras liv. Samhällsrepresentanterna framhåller vikten av kommu-

nikation, samtal och relation som viktiga aspekter i mötet med unga kriminella men tolkar 

sedan detta på så olika sätt att ungdomarna blir förvirrade och inte vet vad de kommer att 

möta. Stigsdotter Ekbergs avhandling utmynnar i en diskussion kring vad ett konstruktivt pe-

dagogiskt möte skulle kunna innehålla.  

Självbildens betydelse för lärprocessen har redan berörts. Att skolmisslyckanden undermine-

rar självbilden och vice versa är ett välkänt och väldokumenterat faktum (Taube, 2007; Inge-

stad, 2006). Att självbilden stärks av att lyckas med lagom svåra uppgifter och lusten att lära 

därmed ökar (Lundberg, 2010) är inte heller något kontroversiellt. Trots det vittnar många 

unga om hur de upplevt ett utanförskap genom att lyftas ur klassrummet på grund av skolsvå-

righeter, att inte få vara med och individualiseringen kan till och med beskrivas som en dold 

sortering (Ingestad, 2006). De sista åren i grundskolan har fram till den nya skollagen 2011 

för många unga präglats av ett tröstlöst malande av de tre kärnämnena matematik, svenska 

och engelska. Upplevelsen blir kluven då en del elever genom de särskilda insatserna mött 

engagerade lärare och nått Godkänt betyg i tre ämnen, dvs faktiskt lyckas med något i skolan. 

Lundberg (2010) hävdar att en förutsättning för att lära sig nya färdigheter är att man är aktiv, 

motiverad och koncentrerad. Ofta har lärare fokuserat ensidigt på språkliga och kognitiva krav 

och missat vikten av att eleven blir så engagerad att ”flow” infinner sig, en koncentrationsnivå 

som framkallar topprestationer och positiva känslor. Alltså bör man i utbildningssammanhang 

arbeta mer med självbild och kognitivt mod, väcka lust till läsning och ägna mycket uppmärk-

samhet åt elevens motivation. 

Hur en person ser på framgång respektive misslyckande kan beskrivas med hjälp av begreppet 

anspråksnivå (Hoppe, 1930) som beteckning för ett slags skyddsmekanism med vilken indivi-

den kan anpassa sina förväntningar på sin egen prestation och därmed skydda självtilliten. 
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Bland annat menade författaren att upplevelsen av framgång eller misslyckande beror på om 

en anspråksnivå har uppnåtts eller inte, och efter framgångar höjs i regel anspråksnivån, me-

dan den vanligtvis sänks efter misslyckanden.   

På 70-talet föreslogs fyra huvudorsaker till framgång och misslyckande: förmåga, ansträng-

ning, uppgiftens svårighet och tur/otur (Weiner, Frieze, Kukla & Reed, 1971). Beroende på 

hur starkt självförtroende en person har, förklara hon framgång respektive misslyckanden på 

olika sätt. Den som har starkt självförtroende tenderar att förklara framgångar med begåvning 

och flit, medan misslyckanden tillskrivs brist på ansträngning. Den som har svagt självförtro-

ende tenderar i stället att förklara misslyckanden med bristande förmåga och framgångar som 

en följd av tur eller för lätta uppgifter. Detta fenomen kan också sammanfattas som att den 

med gott självförtroende inte tvivlar på sin förmåga ens efter misslyckanden, medan den som 

har ett dåligt självförtroende inte tror på sig själv ens efter framgångar (Weiner m fl, 1971, 

kap VI). Enligt Jenner (2004) föder framgång osäkerhet hos en person med låg självkänsla. 

Det finns en tendens att vilja hålla fast vid den självbild man har även om den är negativ. Att 

lyckas och få beröm skapar osäkerhet och ängslan över att inte veta med säkerhet vem man 

själv är. En pedagogisk utmaning blir utifrån detta att förändra personers framgångsförvänt-

ningar eller självbild genom att ändra deras tolkningar av varför de lyckas respektive miss-

lyckas (Jenner, 2004).  

3.2.2 Identitet och vilja till förändring 

Att studera som vuxen är en rättighet som bygger på frivillighet och individens egen motiva-

tion. Men utbildning används också av samhället som lösning på olika samhälleliga dilem-

man. Assarsson & Sipos Zackrisson (2005) behandlar i sin avhandling frågan om hur identite-

ter iscensätts av vuxenstudier. Identitet handlar dels om ”vem man vill vara, vilka samman-

hang som tillskrivs mening” och dels ”vilka sammanhang man blir till i, hur man erkänns av 

andra” (Assarsson et al, 2005, s 13). Fyra centrala arenor för ”förhandlingar”, iscensättande av 

identitet, lyfts i studien: kommun, institution, undervisning och deltagares livssituation. Vux-

nas lärande handlar inte bara om skolkunskaper utan kan betraktas som transformativt, och 

innebär en dramatisk, fundamental förändring utifrån erfarenhet, kritisk reflektion och utveck-

ling. Ett etiskt dilemma uppstår utifrån frågan om vilken rätt lärare anses ha att förändra män-

niskors världsbilder. Normen i vårt samhälle är att ”utbildning ska alla ha” för att bidra till 

produktion, samhällsutveckling och välfärd, men det finns vuxna som inte vill inordna sig i 

ledet utan väljer en annan livsstil. Med vilken rätt dikterar majoriteten över individer med 

annan livsstil? Stycket inleds med att vuxenstudier är ”frivilligt”. Är det verkligen så? 
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Begreppet motivation kopplas inom tvångsvård av missbrukare samman med individens vilja 

och det informerade valet (Billinger, 2000). Bilden av att vara motiverad stämmer med hur 

man allmänt ser på innebörden i att vara människa i vår tid: 

I den senmoderna identiteten ligger att vi ska välja, fatta beslut och ta ansvar för våra handling-

ar. Vi har inte längre några traditioner att luta oss mot, de kollektivt delade värderingarna har 

förlorat sin betydelse. Det är svårt att hävda att det finns en absolut kunskap om den sociala 

verkligheten, allting dras in i en reflexiv process, inget är längre självklart. I en kultur av valfri-

het krävs ett aktivt engagemang från individen. Vi behöver en ständig beredskap till omvärde-

ring, det finns alltid ett bättre sätt. I våra uppfostringsideal är trygghet, individualitet, självstän-

dighet och självkontroll viktiga mål. /…/ Individualiseringen, att man själv får ta ansvar för sitt 

livsprojekt, innebär större frihet för vissa och mindre för andra. Vår tids emotionologi kan sägas 
handla om hur vi hanterar den ovisshet som denna ”möjligheternas tyranni” skapar. Utifrån detta 

resonemang skulle man kunna säga att klienterna i formandet av sina livsprojekt inte kunnat 

hantera ”möjligheternas tyranni”. De har genom ett idogt missbrukande, avhänt sig själva valfri-

heten. 

ur Billinger (2000, s 210-211) 

 

Motivationsbegreppet används även inom annan vård och missbruksbehandling, där man be-

tonar vikten av att våga och vilja bryta upp från gamla mönster för att möjliggöra en föränd-

ring. ”Most people have internal resources to make changes, but lack the commitment and/or 

confidence levels to make the decision to change.” (Fields, 2005).  

En samtalsmetodik har utarbetats, Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2002), för 

att stötta missbrukaren i att först utforska alternativa valmöjligheter i processen att ta ansvar 

för sitt eget liv som vuxen och sedan kunna ge stöd och strategier för att denne ska kunna nå 

sina mål. Motivation till förändring består av minst tre komponenter: att vilja, att tro att man 

kan och att vara redo, dvs att kunna prioritera. Miller har genom sin forskning visat att tera-

peuten på ett signifikant sätt kan påverka klientens motivation. Relationen pedagog – elev och 

behandlare – patient har många likheter, varför det är relevant och intressant att se på hur man 

talar om motivation även inom andra verksamheter än utbildning. En likhet är ojämlikheten i 

maktfördelning där det ingår i motivationsarbetet att inte förstärka beroendepositionen utan 

att pedagogen/behandlaren har tillägnat sig ett förhållningssätt präglat av perspektivseende, 

professionell och etisk hållning. Mötet har sedan ett pedagogiskt innehåll där det spelar roll 

om detta innehåll är på förhand givet eller något man skapar tillsammans (Jenner, 2004).  

Hur man talar om möjligheten till förändring under ett samtal är direkt relaterat till om för-

ändringen kommer att ske. Förändring kan bli möjlig genom en kommunikation där personen 

själv formulerar anledning till förändring utifrån fyra kategorier: nackdelar med status quo, 

fördelar med förändring, optimism om förändring och avsikt att förändra. Om rådgivaren inte 

är medveten om det kan han lätt falla för rättningsreflexen och vilja ge råd, rätta, övertala och 

argumentera för en specifik lösning, vilket oftast får motsatt effekt och personen går i försvar. 

För att stötta en person som utvecklat ett beroende av något slag krävs en tydlig, klientcentre-
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rad, interpersonell relation präglad av empati, värme och äkthet. Det fungerar inte att inta en 

styrande roll med lösningar, förslag och analyser (Miller & Rollnick, 2002). Det handlar om 

att förbereda människor för förändring genom att bli redo, villiga och därmed ha förmågan att 

förändra. Så länge nuvarande verklighet är inom de önskade gränserna kommer ingen föränd-

ring att ske, men enligt teorin om självreglering kommer människor att förändra sitt beteende 

om de hittar en väg för förändring som de tror kommer att fungera och som de tror de kan 

genomföra. 

Inom missbruksvården betonas vikten av ambivalens, diskrepansen mellan nuvarande verklig-

het och en önskad verklighet. Man både vill och inte vill förändra, vilket kan upplevas både 

förvirrande och frustrerande. Men genom att vara i ett tillstånd av ambivalens, ges anledning 

att utforska olika alternativa livsval, att väga kostnader och fördelar med de olika alternativen.  

När en människa blir orolig över diskrepansen men inte ser något sätt att förändras uppstår 

defensiva tankemönster. Anna Freud (1936) beskriver dessa försvarsmekanismer som: förne-

kande, rationalisering eller projicering. Negativa effekter som skam, skuld, förödmjukelse och 

ångest skapar inte motivation till förändring utan förlamning. Däremot om personen kopplar 

en eventuell beteendeförändring till något av stort värde, något viktigt och önskvärt.  

Intrinsic motivation for change arises in an accepting, empowering atmosphere that makes it safe 

for the person to explore the possibly painful present in relation to what is wanted and valued.”

                     (Miller & Rollnick, 2002, p 12).  

Kunskapen om motivationsarbete i syfte att stötta individer att förändra ett missbrukarbete-

ende kan förmodligen också ge värdefulla bidrag till arbetet med att motivera intagna för stu-

dier i fängelse.  

3.2.3 Self-efficacy och begreppet akademisk självbild 

Medan självkänsla och självförtroende är mer globala begrepp, är begreppet self-efficacy mer 

situations- och uppgiftsorienterat, dvs ens tro att man kan klara en viss uppgift bra i en viss 

situation. Ju högre self-efficacy, desto större sannolikhet att man griper sig an uppgiften (Ahl, 

2004). 

Begreppet self-efficacy kopplat till den socialkognitiva teorin grundades av professor Albert 

Bandura (i Pajares & Urdan, 2006) i ett försök att förklara vad som styr människans tankar, 

känsloläge, motivation och handlande.  Begreppet används för att förklara en mängd fenomen 

inom ungdomars och vuxnas hanterande av vuxenlivet, bland annat hur familjer fungerar, hur 

föräldrars känsla av efficacy påverkar barnens utveckling och minskar stress i föräldraskapet. 

Self-efficacy beliefs påverkar också yrkesval, hur man hanterar känslor, sexualitet samt synen 

på den egna hälsan. För den kognitiva utvecklingen kan man dela in begreppet i tre huvud-
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spår: de studerandes tilltro till förmågan att klara lärandeprocessen och behärska akademiska 

ämnen, lärarens tilltro till sin förmåga att motivera och stödja lärande hos de studerande och 

organisationens kollektiva tro på att kunna uppnå akademiska framsteg (Bandura, i Pajares & 

Urdan, 2006).  

Ungdomar med inlärningssvårigheter har ofta visat sig ha för hög tilltro till sin förmåga, bris-

tande självkännedom, otillräcklig förståelse av en uppgift och därmed inte klara av den, med 

sviktande motivation som följd. På grund av för hög tilltro till sin förmåga satsar de mindre 

tid på att läsa, skriva och lära än sina kamrater som inte har inlärningssvårigheter, dvs de som 

skulle behöva jobba hårdast med sin inlärning satsar istället minst tid och energi. De verkar 

inte bara sakna kunskap och förmåga att utföra vissa uppgifter, utan saknar också en reflekte-

rande medvetenhet om kunskap, s k metakognition (Klassen, i Pajares & Urdan, 2006). Lära-

ren behöver vara medveten om att en hög grad av optimism hos vissa elever kan signalera 

svårigheter med att förstå uppgiften, eller fungera som självförsvar. 

Ett annat viktigt begrepp i sammanhanget är akademisk självbild (Swalander, 2006), definie-

rat som en persons uppfattningar om självet kopplat till den egna studieförmågan, vilka for-

mas genom erfarenheter av och tolkningar av omgivningen. Uppfattningarna påverkas särskilt 

av signifikanta andras bedömningar, uppskattningar och attributioner för beteenden och pre-

stationer. Elever med inlärningssvårigheter har i tidigare studier visat på låg akademisk själv-

bild, en tendens till inlärd hjälplöshet (Olsson, 2007) samt låga förväntningar på framtida 

studieframgångar. Hjälplöshet är inte detsamma som hopplöshet. Egna erfarenheter hos indi-

viden säger att varken egen förmåga eller flit räcker till utan det krävs att andra rycker in och 

löser problemen. Genom tidigare erfarenheter av misslyckanden har man förvärvat en känsla 

av inkompetens och presterar t o m sämre än nödvändigt. Om man lyckas med en uppgift till-

skrivs det yttre faktorer och inte den egna förmågan; uppgiften var för lätt t ex. Man ser inte 

samband mellan egna handlingar och resultat, så kallad amotivation. 

3.2.4 Relationella aspekter 

Finns motivation att lära i alla människor alltid? Där går meningarna isär. Somliga menar att 

människan alltid söker mening och sammanhang, dvs har motivationsdrivet i sig. Idén om att 

alla bär på den latenta inneboende motivationen att lära, växa och utvecklas bara hindren un-

danröjs, bygger på en jämviktsmodell: först har vi alla motivationen, sedan hämmas den av 

olika barriärer, hinder, men om dessa tas bort kommer motivationen åter. Modellen bygger på 

fyra förgivettaganden som alla kan ifrågasättas och diskuteras: motivation som fenomen exi-
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sterar, motivation påverkar beteenden, det är möjligt att påverka motivation och beteende och 

motivationen bor inom individen (Ahl, i Fejes & Nicoll, 2008).  

Jenner (2004) menar att motivation och motivationsarbete framför allt handlar om bemötande 

och vad som sker i det pedagogiska mötet. Tre faktorer samverkar: en igångsättande driv-

kraft, en inre vilja att satsa, som sätter igång ett beteende, en målsträvan, handlingen får en 

riktning i form av antingen yttre mål och belöningar (extrinsic goals) eller inre mål (intrinsic 

goals) som glädje, stolthet och intellektuell tillfredsställelse, en växelverkan mellan drivkraft 

och mål, som hänger samman med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. 

Motivationsprocessen präglas av huruvida målet syns uppnåeligt, vilket värde man tillskriver 

uppnåendet och sannolikheten att misslyckas (Jenner, 2004). Motivation är ett resultat av tidi-

gare erfarenheter. Inom både utbildning och behandlingsarbete talar man om attributioner, 

dvs vilka förklaringar människan har på vad som sker i allmänhet och på framgångar och 

misslyckanden i synnerhet. Människan vill skapa sammanhang och göra tillvaron begriplig, 

därför söker hon hela tiden svar på frågan ”varför”.  

I den rika litteraturen om begreppet motivation väljer jag att följa tre huvudspår. Enligt det 

första är motivation något som finns inom individen, en glädje och tillfredsställelse som 

kommer inifrån. Det andra spåret förklarar motivation som något som kommer av yttre belö-

ningar som pengar eller betyg. Därtill ett relationellt fenomen, som uppstår i relationen mel-

lan minst två parter.  

Johansen (2000) visade i sitt arbete med ungdomar med sociala och emotionella problem och 

låg motivation för studier, hur viktig den mellanmänskliga relationen mellan lärare och elev 

är för att skapa motivation, inte bara för studier, utan för att bli kapabel att ta ansvar för sitt 

liv. Läraren behöver inte bara ha akademiska kunskaper utan även sociala och emotionella 

färdigheter. Genom värme, närhet och empati skapas en målinriktad samarbetssituation. Ge-

nom lyhördhet för varje elevs behov kan läraren bidra till att eleven får uppleva framgång, 

vilket bidrar till ökat intresse och ökad motivation för fortsatt samarbete. Genom att skapa en 

trygg atmosfär vågar eleven uttrycka sina behov och når ökad insikt om sina egna reaktioner 

och handlingar. 

Motivation kan alltså skapas och stärkas genom relationer. Att bli sedd, att bli trodd på och 

bekräftad är en förutsättning för att växa och utvecklas som människa. Lärarens attityd och 

bemötande är oerhört viktigt för hur eleven upplever sina möjligheter i skolan (Jenner 2004). 

Forskning om attributionsmönster och anspråksnivåer visar att elever med gott självförtroende 

kopplar framgång till den egna ansträngningen. Elever med svagt självförtroende kopplar 
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tvärtom misslyckanden till den egna personen, medan framgång kopplas till externa faktorer, 

dvs framgång föder osäkerhet. Läraren kan hjälpa eleven att sätta upp meningsfulla och realis-

tiska mål samt visa förståelse och tolerans. Läraren behöver också vara medveten om sina 

egna attributionsmönster då de tidigt skaffar sig information om eleverna som sedan ligger till 

grund för förväntningarna. Såväl positiva som negativa förväntningar påverkar elevers bete-

ende och prestationer (Jenner, 2004).  

Att motivation kan skapas genom relationen lärare – elev visar också en studie på gymnasiets 

Individuella program, (Hugo, 2007). Hugo menar att det krävs en nära och tät relation för att 

eleverna ska bli motiverade och tycka att det är meningsfullt att lära. De behöver uppleva 

medmänsklighet, delaktighet och att lärandesituationen är på riktigt. Hugo betonar också be-

tydelsen av självutveckling och självförtroende. Människor kan komma igen trots tidigare 

misslyckande om inställningen till lärande förändras. Först därefter kan lärande påbörjas. 

4. Metod 

I detta avsnitt formuleras perspektiv och ansats följt av de datainsamlingsmetoder som varit 

aktuella i studien. Därefter beskrivs hur urvalen gått till, bortfallet och en bortfallsanalys. Sist 

återfinns en redogörelse för de etiska överväganden som gjorts under arbetets gång. 

4.1 Perspektiv och ansats 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) där jag som forskare tar del av 

livsberättelser och låter informanterna berätta och beskriva hur de tänker kring utbildning och 

framtidsmöjligheter. Intressefokus ligger i hur det kan vara att som vuxen överväga att ta kli-

vet att bli en läsande och skrivande individ, vilket har att göra med självbild och identitet 

(Kullberg & Nielsen, 2008; Taube, 2007), vilka i sin tur påverkas i samspel med omgivning-

en. ”Som biologiska varelser har vi uppenbara begränsningar” (Säljö, 2000, s 18). Människan 

är en social och kulturell varelse, vilket ger henne överlägsna verktyg att observera och bear-

beta omvärlden och den kollektiva kunskapen. Förmågan att kommunicera i allmänhet och ett 

väl utvecklat skriftspråk i synnerhet är två kraftfulla verktyg. Studien är ett försök att å ena 

sidan ytterligare beskriva resan från ”kan inte, är dum i huvudet” till ”jag kan, jag är nyfiken, 

jag vill, jag vågar, förmår studera”, och å andra sidan att få kunskap om överväganden att av-

stå.  En strävan är att nå en fördjupad innebördsrikedom i berättelserna för att kunna göra så 

kallade ”thick descriptions” utifrån det empiririska materialet (Starrin & Svensson, 1994). 

Forskningsansatsen är kvalitativ med kvantitativa inslag. Att använda både kvantitativ och 

kvalitativ metod ger en bredare och djupare förståelse av det fenomen som studeras (Fejes & 
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Thornberg, 2009). De kvantitativa inslagen syftar till att översiktligt beskriva den aktuella 

målgruppen samt utgöra urvalsgrund för intervjuer. Den kvalitativa delen syftar till en fördju-

pad förståelse av intagnas överväganden genom att innehållsligt analysera de uppfattningar 

och upplevelser som kommer till uttryck genom intervjuer.  

Den kvalitativa forskningsansatsen innebär att forskaren får en mer central roll i analysen än 

vad som är fallet för en kvantitativ studie, där resultaten rimligtvis blir tämligen lika oavsett 

vem som genomför studien. En specifik roll skapas mellan forskare och det som beforskas 

och forskaren beskriver en tolkning av verkligheten med hjälp av sin bakgrund eller kunskap, 

vilka utgör aktiva redskap i tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009).  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Studien har genomförts med hjälp av såväl en enkät som intervjuer. 

4.2.1 Enkät 

Vid utformning av en enkät avgör syftet med undersökningen vilken enkätmetod som väljs. 

En enkät kan utformas antingen kvalitativt eller kvantitativt, det vill säga med öppna eller 

slutna frågor, eller en kombination av båda. Öppna frågor används till exempel för att förstå 

någons upplevelser eller för att finna mönster (Trost, 2007). Slutna frågor kan jämföras med 

en strukturerad intervju (Bryman, 2002) och används för att ta reda på hur vanlig en speciell 

företeelse är eller hur ofta någonting händer (Trost, 2007). En nackdel med enkätundersök-

ningar är att informanterna inte kan ställa förtydligande frågor såsom vid en intervju. Infor-

manten ges inte heller möjlighet att fördjupa sina svar genom de följdfrågor som en intervjua-

re kan ställa. Det finns en viss risk för misstolkningar med enkäter då informanten självstän-

digt ska läsa, tolka och besvara frågorna (Bryman, 2002). Vid denna enkätundersökning valde 

jag att vara närvarande för att kunna förtydliga eventuella oklarheter och undvika missför-

stånd. 

Både Bryman (2002) och Trost (2007) betonar vikten av att frågorna måste vara lätta att för-

stå, språket ska vara enkelt och det ska vara lätt att besvara frågorna. Trost (2007) framhåller 

vikten av att frågorna ska vara fria från värdeladdade ord och negationer. Dessa goda råd har 

beaktats vid utformandet av enkäten och stor möda lades ner på att utforma frågorna så enkelt 

och otvetydigt som möjligt. 

För- och nackdelar med öppna respektive slutna frågor diskuteras av både Bryman (2002) och 

Trost (2007). Fördelar med öppna frågor är att informanten får använda sitt eget språkbruk, 

det ges plats för oförutsedda svar och påverkan på informanten blir minimal. En negativ 
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aspekt är tidsfaktorn. Det är ofta tidsödande att hantera de skrivna svaren. En annan negativ 

aspekt, rörande öppna frågor, anses vara en del människors svårigheter att formulera sina tan-

kar i skrift och att de då hellre hoppar över frågan eller rent av avstår från att besvara enkäten. 

Fördelar med slutna frågor är att de är lättbearbetade och att jämförbarheten i svaren ökar. 

Frågor av sluten karaktär kan också anses vara negativa i vissa avseenden. För forskaren som 

formulerat frågan framstår den som klar och otvetydig, men informanten som ska besvara 

frågan tänker kanske inte likadant utan ”det beror på”. 

Bryman (2002) anser att en enkät ska innehålla så få öppna frågor som möjligt även om det 

kan upplevas positivt att ha med öppna följdfrågor om informanterna vill svara något annat än 

vad de slutna svarsalternativen tillåter. Trost (2007) förordar att enkätundersökningen bör 

avslutas med en öppen fråga där informanten kan lämna synpunkter eller har en chans att göra 

tillägg. 

I föreliggande studies enkät (se bilaga 2) uppmanades först informanten att besvara ett antal 

frågor om informantens bakgrund vad gäller ålder, studiebakgrund och erfarenhet av fängelse 

för att få information till att beskriva målgruppen. Därefter följde fyra enkätfrågor med fasta 

svarsalternativ som handlade om betydelsen av studier, egna överväganden, eventuella på-

tryckningar och om information varit tillräcklig. I direkt anslutning till varje fråga gavs möj-

lighet att motivera eller förtydliga det alternativ som valts genom frisvar. Till sist ställdes frå-

gan om informanten kunde tänka sig att delta i en fördjupad intervju. Enkätsvaren utgjorde 

grunden för ett strategiskt urval till intervjuerna, inte minst frisvaren, för att få bredd i urvalet.   

Trots Trosts (2007) rekommendation att undvika följdfrågor av typen ”motivera ditt svar” 

valde jag att ställa just den följdfrågan till flera av enkätfrågorna, då mitt syfte inte enbart var 

att få fram kvantitativa data, utan att också välja ut intressanta informanter för intervjuer.  

Antalet svarsalternativ till flervalsfrågor påverkar hur informanten tar ställning i frågan. Om 

det finns ett mittalternativ väljer alltför många det mittersta, av bekvämlighet, och resultaten 

blir minde intressanta. Forskarens syfte, att tvinga fram ett ställningstagande eller inte, avgör 

om antalet svarsalternativ blir jämnt eller udda (Ejlertsson, 2008). Därför valde jag en fyrgra-

dig skala för svarsalternativen till fråga 1, för övrigt den enda frågan med fler än två svarsal-

ternativ. 

4.2.2 Intervju 

Som huvudsaklig datainsamlingsmetod valdes sedan semistrukturerad intervju (Bryman, 

2002; Kvale, 2009), vilken kan karaktäriseras som ett samtal där informanten får mycket ut-

rymme (Dalen, 2007). Den kvalitativa forskningsintervjun är en lämplig metod då forskaren 
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söker insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 2007). Genom 

intervjun försöker vi förstå världen ur informantens synpunkt (Kvale, 2009). Det är viktigt för 

intervjuaren att hålla egna synpunkter utanför, att undvika att moralisera eller argumentera 

utan istället visa äkta intresse för det informanten har att säga och att ge tid för pauser och 

eftertanke under intervjun (Dalen, 2007):  

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; 

den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och  
den intervjuade.          (Kvale, 2009, s 18) 

Men intervjun skiljer sig från vardagssamtal genom att den:   

 … är inte ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar  

 och kontrollerar situationen. Intervjuforskaren introducerar ämnet för intervjun och 
 följer också kritiskt upp den intervjuades svar på frågorna.                (Kvale, 2009, s 19) 

 

Forskningsintervjun är en kunskapsproducerande aktivitet och en social praktik. Något sker i 

mötet, i inter-aktionen, i ”inter-view”-situationen. Intervjuaren inte bara dokumenterar utan är 

medskapare, följer aktivt upp svaren, försöker aktivt klargöra och utvidga det som sägs. För 

informanten kan det bli ett positivt möte, då samtalet kan vara en ovanlig och berikande upp-

levelse där intervjupersonen vinner ny insikt om sin livssituation. Intervjun i sig kan också 

leda till att intervjupersonen förändrar sin inställning till ett visst fenomen (Kvale, 2009). 

Intervju som metod har en begränsning i att den kunskap som kommer fram inte är självklart 

generaliserbar. Det är enkelt att genomföra enkäter med mängder av informanter medan inter-

vjuer av tidsskäl inte kan omfatta mer än ett fåtal informanter. Syftet avgör val av metod. 

Denna studies intressefokus var fördjupad förståelse av enskilda individer, utan avsikt att ge-

neralisera i någon högre grad. Intervju blev då det lämpligaste metodvalet. 

Kvale (2009) listar tio kriterier för en framgångsrik intervjuare, bland annat tydlighet och sen-

sitivitet. Bryman (2002) lägger dessutom till balans och etisk medvetenhet. Det är viktigt att 

intervjuaren inte går in i arbetet med förutfattade meningar utan låter informantens uppfatt-

ningar komma fram. Uppföljningsfrågor som inte är ledande kan ge möjlighet till djupare och 

mer uttömmande svar (Carlström, Carlström & Hagman, 2007). Lyssnandet är viktigt, både 

att vara lyhörd för vad som sägs men även för vad som inte sägs. Det är viktigt att hitta en 

ostörd, lugn miljö att genomföra intervjun i (Bryman, 2002). Att genomföra kvalitativa forsk-

ningsintervjuer är alltså en grannlaga uppgift. Under förberedelserna för föreliggande studie 

lades därför stor vikt vid att försöka följa de råd och anvisningar som litteraturen ovan anger. 

Enligt Dalen (2007) med flera bör man utarbeta en intervjuguide för att kunna fokusera på de 

frågeställningar som belyser forskningens syfte. På så sätt säkerställs att alla områden täcks in 

och att all överflödig information skalas bort. Forskningsfrågorna ligger till grund för ett antal 
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konkreta och omsorgsfullt formulerade intervjufrågor som är språkligt anpassade till infor-

manten (Kvale, 2009). Dalen (2007) beskriver fem faser som intervjun bör genomgå. Dessa 

faser är: kontaktetablering, inledande procedurfas, introduktionsfas, fördjupningsfas och av-

slutningsfas.  

En intervjuguide utformades utifrån Dalen (2007). som inte var tänkt att följas till punkt och 

pricka utan just utgjorde en vägledning för att hålla fokus i samtalet (se bilaga 4). Först en 

procedurguide i fyra steg: kontaktetablering, inledande procedurfas, introduktion till respekti-

ve tema och avslutning. Sedan fem teman, med ett antal tänkbara följdfrågor under vardera 

kring tidigare studieerfarenheter, tankar om studier i fängelse, olika överväganden inför att 

eventuellt söka en studieplats, kunskapssyn och eventuella erfarenheter av att studera i fängel-

se. Avslutningsvis betonas vikten av att ge tillfälle till egna frågor eller synpunkter innan in-

tervjun avslutas. 

4.3 Urval 

Studien genomfördes vid en av Sveriges större kriminalvårdsanstalter med plats för drygt 200 

manliga intagna. Det finns tre säkerhetsklasser för svenska fängelser varav den utvalda anstal-

ten hör till mittenklassen. Det innebär att strafftiderna är i genomsnitt mellan 2-4 år, men både 

kortare och längre straff förekommer bland de intagna. På anstalten finns även flera livstids-

dömda, vilka efter ett antal år i högsta säkerhetsklass förflyttats till anstalt av lägre säkerhets-

klass som ett led i normalisering och återanpassning till samhället utanför murarna.  

Studien vände sig till unga intagna med kort utbildningsbakgrund. Var gränsen går mellan att 

vara ung och medelålders är inte givet, men i denna studie sattes gränsen vid 30 år. Med hjälp 

av kriminalvårdens klientadministrativa system identifierades alla intagna födda 1983 eller 

senare, dvs de som ännu inte har fyllt trettio år fick utgöra urvalsgrupp för enkäten. De visade 

sig vara 55 till antalet, av totalt 223 inskrivna vid tidpunkten för studien, vecka 10, 2012. I 

slutet av enkäten ställdes en fråga om man var villig att ställa upp på en fördjupad intervju. 

Endast de som svarat ja blev senare aktuella för urval till intervjuerna. 

Till intervjuerna eftersträvades ett urval som skulle spegla en maximal variation (Dalen, 

2007) inom gruppen unga intagna med kort utbildningsbakgrund. Enkäterna utgjorde en vär-

defull grund för urvalet. En huvudfråga i undersökningen var vilka överväganden unga, 

kortutbildade intagna gör inför valet att studera eller att inte studera under anstaltsvistelsen, 

med särskilt fokus på dem som väljer att inte studera. Följande personer valdes ut för intervju 

främst utifrån huvudkriteriet kort utbildningsbakgrund, men också utifrån deras varierade svar 

på frisvarsfrågorna i enkäten: 
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 En person har gått 8 år i skola, har inte studerat i fängelse, är inte intresserad, har inga 

kommentarer i form av frisvar, svarar nej på alla frågor. 

 En person har gått 10 år i skola, säger om studier i fängelse att han ”har alltid velat 

men inte fått chansen”. 

 En person har gått 5 år i skola, har funderat på att ansöka om en studieplats i Lärcent-

rum på anstalten men han velar, studier är inte viktigt för hans försörjning enligt ho-

nom själv pga ett eget företag. 

 En person har gått 3 år i skola tidigare pga kringresande liv, ”utbildning ger valfrihet”, 

ska just börja studera i Lärcentrum på anstalten. 

 En person har gått 9 år i skola, har studerat under flera år som vuxen, i fängelse, ”utan 

utbildning finns jag inte”. 

 En person har gått 8 år i skola, har provat studier några månader i fängelse men avbru-

tit, ”avbröt på grund av att jag saknade ro”. 

Sex informanter valdes alltså ut till intervju, varav en har studerat en längre period med god 

framgång och en har provat några månader men sedan avbrutit. Övriga fyra har hittills ingen 

erfarenhet av studier i fängelse, men en informant skrev en ansökan samma dag som enkäten 

besvarades och har sedan påbörjat studier. Informanterna har gått mellan tre och tio år i skola 

som barn. Endast en har erfarenhet av gymnasieskolan, närmare bestämt ett år på gymnasie-

särskola. Ingen har erfarenhet av vuxenstudier utanför anstalt, men en har genomgått yrkes-

utbildning inom svetsteknik, på LVU-hem (lag om vård av unga). Tre av sex har svenska som 

modersmål, de övriga har kommit till Sverige och lärt sig svenska före tonåren. 

Endast en har slutbetyg från grundskola 9 år, vilket fullbordades inom LSU-hem (sluten ung-

domsvård). Fem av sex har förutom fängelsestraff erfarenhet av annan institutionsvård i form 

av LVU/LSU – hem. Fyra av sex har hittills suttit i fängelse mer än tre år. Fem av sex har kort 

tid kvar på sitt straff, sju månader eller mindre. En har tre och ett halvt år kvar. Hälften deltar 

aktivt i ett långsiktigt behandlingsprogram mot missbruk, vilket utgör halvtidssysselsättning. 

4.4 Bortfall och bortfallsanalys 

Av de 55 intagna födda 1983 eller senare som befann sig på anstalt X första veckan i mars 

2012 besvarade 50 intagna enkäten, dvs det externa bortfallet var mindre än 10 %. Alla fem-

tiofem möjliga informanter uppsöktes personligen, vilket förmodligen bidrog till det höga 

deltagandet. Två stod i begrepp att friges inom de närmsta dagarna och saknade därmed moti-

vation att delta. En ogillade av princip pappersslöseri, en avböjde med motiveringen att ”frå-

gorna såg tråkiga ut” och en avböjde utan motivering. I övrigt var alla positiva till att delta. 

Informanterna tycktes känna sig positivt utvalda. Intagna som inte tillhörde urvalsgruppen 

men befann sig i närheten vid undersökningstillfället blev nyfikna och ställde frågor under 

tiden som de utvalda besvarade enkäterna. Även den person som vid tillfället befann sig i iso-

leringscell deltog i enkätundersökningen. Två som var sjuka vid första besöket på avdelning-
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en uppsöktes igen några dagar senare, och besvarade enkäten. Då alla deltagare besvarade alla 

frågor, troligtvis beroende på att jag som undersökningsledare fanns tillhands och kunde ge 

information och förtydliga frågor kring enkäten, fanns inget internt bortfall. 

4.5 Etiska överväganden 

I Sverige gäller för forskare vid undersökningar att beakta informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). Ändå finns ett 

visst utrymme för tolkning, där olika författare sätter gränsen olika snävt (Bryman, 2002). I 

kontakter med informanter till denna studie har det under hela processen varit angeläget att 

informera om studiens syfte, frivillighet och sekretess genom både muntlig information och 

missivbrev (se bilaga 1 och 3). 

Forskaren bör beakta etiska aspekter både ur ett mikro- och ett makroperspektiv. Hon bör stäl-

la sig frågor om värdet av den kunskap som kommer fram. Samhällsvetenskaplig forskning 

bör tjäna både vetenskapen och den enskilda människan (Kvale, 2009). Inom intervjuforsk-

ning finns ett särskilt etiskt problem i att forska om människors privata liv och sedan presen-

tera redogörelser på den offentliga arenan (Birch, Miller, Mauthner & Jessop, 2002). Båda 

perspektiven har beaktats i föreliggande studie då varje intervju genomförts med stor respekt 

för individen och tillfälle har getts för frågor, synpunkter och vägledning i samband med in-

tervjutillfället eller kort därefter.  

4.6 Genomförande 

Enkätundersökningen genomfördes under vecka 10, år 2012, och intervjuerna inom ett två-

veckorsintervall därefter. Det var angeläget att genomföra framför allt enkäterna så koncentre-

rat som möjligt, då omflyttningar av intagna sker kontinuerligt inom anstalten, mellan olika 

anstalter eller till behandlingshem. Några åker på permisson, andra friges. Därmed förändras 

beläggningslistorna så gott som dagligen. 

Alla informanter söktes i första hand upp på sina bostadsavdelningar och i några fall i verk-

städer eller i studielokaler på anstalten. Till den som låg sjuk upprepades besöket några dagar 

senare. Inledningsvis presenterades ärendet för besöket, därefter gicks missivbrevet igenom 

muntligt och informanten skrev på det innan han fick enkäten att besvara. 

Jag som undersökningsledare fanns till hands för förtydliganden som tidigare nämnts. Den 

som ansåg sig ha svårigheter att läsa och förstå frågorna, eller formulera sina svar, erbjöds 

och fick hjälp med skriftspråket. I något fall agerade jag också sekreterare där så önskades. 
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Syftet med enkäterna var att först få fram en tydligare beskrivning av gruppen unga intagna 

upp till trettio år på den valda anstalten, hur länge de suttit i fängelse samt i vilken omfattning 

de studerat som barn respektive vuxna. Därefter ställdes frågor om inställningen till studier, 

om de provat på att studera eller funderat på det samt frågor om information och påverkan 

från andra. Ett syfte var att få en första information om vad och vilka som kan påverka en 

intagen att eventuellt börja studera och hur information når fram, men framför allt att hitta 

lämpliga intervjupersoner utifrån kriterierna bredd och variation. Resultaten av enkäterna 

sammanställdes i Excel. 

De utvalda informanterna till intervjuerna hade alla svarat ja i enkäten på frågan om att delta i 

en fördjupad intervju. Därmed var det tämligen okomplicerat att återknyta kontakten för att 

komma överens om tid och plats. Några av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på bo-

stadsavdelningen och några i ett mindre rum i studielokalerna. Det viktiga var att ha en lugn 

och ostörd miljö där informanten kände sig bekväm att samtala. En timma avsattes för varje 

intervju, inklusive information före och uppföljande efterprat. Inledningsvis gicks innehållet i 

missivbrevet igenom och skrevs under. Själva intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. In-

tervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Talspråk har skrivits om till skriftspråk 

med vissa talspråkliga inslag. Eventuella pauser och betoningar har som regel inte skrivits ut. 

Jag som intervjuare noterade på separat blad så kallade memos direkt efter intervjuerna. Tran-

skriptionerna omfattar sammanlagt 72 sidor text. 

4.7 Metoddiskussion 

I många typer av studier innebär det en svårighet att få tillträde till en social miljö som är re-

levant för forskningsfrågan. I denna studie var det inget problem, eftersom den genomfördes i 

en typ av miljö som också utgör min arbetsplats. Däremot har jag försökt vara noggrann med 

att hålla isär min roll som forskare i föreliggande studie och min ordinarie lärarroll på anstalt, 

vilket jag är medveten om kan vara problematiskt och skulle kunna påverka studiens reliabili-

tet. Det var angeläget att värna om forskningens kvalité och oberoende genom att se till att 

inte ”go native” (Kvale, 2009), särskilt i intervjusamtalen där forskaren blir en aktiv medspe-

lare i det som ska beforskas. Valet av intervju som huvudsaklig metod för datainsamling var 

naturligt utifrån syfte och frågeställningar, men ställde också höga krav på mig som intervjua-

re. Distansen hade varit lättare att hålla om en annan metod hade valts, men den hade inte 

kunnat ge svar på mina frågor under en så begränsad tid som fanns till förfogande. 

De flesta var positiva till att delta i enkätundersökningen. Vid några tillfällen mötte jag ett 

visst motstånd mot att delta av olika skäl. Några intagna uttryckte tveksamhet, eller rentav 
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uttalad ovilja, med motivet att de såg mig som representant för en myndighet. Många intagna 

har lång erfarenhet av institutionsvård och är av förklarliga skäl tveksamma till att samarbeta 

frivilligt. Andra visade en mer passiv hållning och medverkade oreflekterat i det som efterfrå-

gades för att inte få en anmärkning på sig, ett fenomen som ofta benämns att vara institutiona-

liserad. För mig blev det desto viktigare att betona att undersökningen inte var ett beställ-

ningsverk utan gjordes i utbildningssyfte för min egen skull, för att kunna skriva ett examens-

arbete och slutföra min utbildning till speciallärare. Men jag var också tydlig med att upplysa 

om att jag hoppades kunna dra lärdomar som skulle kunna bidra till att utveckla studieverk-

samheten i mitt arbete inom Kriminalvården, och då främst rekryteringsprocessen. Flera rea-

gerade med att uttrycka sin positiva välvilja att hjälpa mig i mitt personliga examensarbete. 

En informant motiverade sin villighet att medverka i syfte att förbättra möjligheten för fler att 

studera. Det mest intressanta med detta yttrande var att det kom från en intagen som inte hade 

någon egen erfarenhet av att studera i anstalt. 

När enkäterna besvarades av informanterna fanns andra intagna i lokalen som visade intresse 

och nyfikenhet i varierande grad. I de fall då informanterna läste frågorna högt, fick de också 

mer eller mindre seriösa förslag på svar från andra intagna. Trots detta visade informanterna 

stort allvar när de besvarade enkäterna och det finns ingen anledning att tro att svaren skulle 

ha blivit annorlunda om de suttit i enskildhet och skrivit sina svar. Även min närvaro kan ha 

påverkat hur informanterna svarade, men jag vill ändå påstå att informanterna i mycket hög 

grad svarade utifrån sig själva och enbart tog hjälp för att förstå frågorna rätt och pröva sina 

formuleringar innan de satte dem på pränt. 

Trots en medvetenhet om vikten av att utforma entydiga frågor visade det sig att flera frågor 

kunde uppfattas olika. Att informanterna hade möjlighet att ställa förtydligande frågor vid 

enkättillfället innebar inte att alla gjorde så, utan svaren kan ha varierande innebörd. Ett ex-

empel: i inledningen av enkäten efterfrågas bakgrundsinformation såsom antal år i skola som 

barn (6-19 år). Någon frågade då om förskoleklass skulle räknas med, vilket var en otydlighet 

i frågeformuleringen. En annan bakgrundsuppgift gäller antal år i fängelse totalt hittills. Här 

hade det varit relevant att också efterfråga annan form av tvångsvård såsom LVU/LSU/LVM-

hem, då sådan institutionsvistelse också har påverkat möjligheter och begränsningar vad gäll-

er studier. 

Fråga 2 vållade huvudbry för många av dem som redan studerar, eller provat men avbrutit – 

vad skulle de svara på ”Har du funderat på att ansöka om en studieplats i Lärcentrum”? De 

som uttryckte sin osäkerhet vid undersökningstillfället uppmanades att kryssa i ”ja” och 
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komplettera med motiveringen ”studier pågår” eller ”avbrutit”. Men de som inte frågade kan 

ha uppfattat frågan otydlig och svarat olika. 

Att så många tog tillfället att skriva något mer i form av frisvar, utöver att kryssa i ett av al-

ternativen, var positivt överraskande. Det gav en djupare mening åt annars enkla ja- och nej-

frågor och gav ett säkrare underlag för bredd i urvalet till intervjuerna. 

I min forskarroll har jag reflekterat över deltagarnas frivillighet och hur de själva upplevt den. 

Att som kriminalvårdsanställd genomföra en studie och få tillgång till informanter inom ett 

fängelses murar är förmodligen enklare än att söka upp och finna informanter i de flesta andra 

sammanhang, då de tilltänkta informanterna är på plats så gott som hela tiden, med undantag 

för tillfälliga permissioner eller sjukresor. De är inlåsta och jag som anställd har tillgång till 

all information jag behöver vad gäller boendeplacering, personuppgifter och daglig syssel-

sättning. Jag kan alltså enkelt och på en förhållandevis liten yta söka upp och tillfråga intagna 

om medverkan. Att boka tider för genomförande var inte heller speciellt bevärligt, desto vik-

tigare att beakta etiska aspekter i forskningssituationen. Intagna utgör en utsatt grupp i sam-

hället och det är angeläget att beakta den obalans som är uppenbar vad gäller sociala maktför-

hållanden mellan en intagen och en forskarrepresentant. En intagen utsätts ständigt för kon-

troll, visitation, förhör och är under ständig bevakning. Framför allt är han frihetsberövad och 

därmed fråntagen beslutanderätten över stora delar av sitt liv under den tid straffet verkställs. 

Kvale (2009) listar ett antal frågor som den kvalitativa forskaren ständigt bör reflektera över 

som osäkerhetsområden. Frågorna har inga slutgiltiga svar utan bör ses som dilemman som 

kan tolkas på olika sätt och kräver öppenhet och lyhördhet från forskaren. Dessa frågor hand-

lar bland annat om vilka goda effekter undersökningen kan få, vem som ska ge samtycke, 

intervjupersonen eller dess överordnade, vilka konsekvenser undersökningen kan få för dem 

som deltar och hur forskaren kan säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och bevara 

forskningen oberoende genom att reflektera över sin egen roll och undvika otillbörliga på-

tryckningar och framför allt bevara sitt kritiska perspektiv. Dessa frågor har ständigt gjort sig 

påminda under arbetets gång, bland annat i funderingar kring förhållningssätt gentemot in-

formanterna utifrån den tillfälligt annorlunda rollen som forskare, till skillnad från min ordi-

narie lärarroll. Fängelsemiljön är en speciell miljö där ingen valt att bo frivilligt. Ett viss mått 

av tvång ”sitter i väggarna”. Att tillfråga informanterna själva direkt utan att gå via mellan-

händer i form av kriminalvårdspersonal eller chefer var ett medvetet val, vilket också under-

lättade genomförandet. I egenskap av kriminalvårdsanställd lärare var det möjligt. Därmed 

blev det extra angeläget att betona frivilligheten, eftersom intagna ofta utsätts för förhör och 
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samtal där de sällan har ett fritt val att delta eller ej, om de inte vill riskera negativa påföljder 

genom att vägra samarbeta. 

Under intervjuerna upplevde jag inga betänkligheter hos informanterna att berätta om sina 

erfarenheter och tankar, förutom hos en, som oroligt undrade efter en stund om detta skulle 

föras vidare till psykolog. Han blev lugnad av mitt nekade svar och intervjun fortsatte i god 

anda, men för mig blev det en tankeställare. Kanske är intagna vana att granskas, både fysiskt 

och psykiskt, utfrågas, förhöras, kartläggas och dokumenteras, som led i behandlingen inom 

kriminalvården. Kanske byggs en misstänksamhet upp mot myndighetspersoner som repre-

senterar det samhälle som berövat dem friheten. Min tolkning av hans fråga blir att han ger 

uttryck för en oro över att inte alltid förstå det som sker i hans livsmiljö och en maktlöshet att 

inte kunna överblicka sin situation. Förmodligen är han inte ensam om en sådan känsla. 

Som nämnts tidigare är intervju som metod ett samspel mellan två parter och något händer 

under samtalet som är nytt. Tankar delas, resonemang förs längre eller i andra riktningar än 

man skulle gjort på egen hand, vilket påverkar informanten, och intervjuaren. En observation 

påverkar inte på det sättet. Förmodligen sattes tankar om studier igång eller gjorde sig påmin-

da igen, vilket kan ha påverkat informanter att bli intresserade av studier på ett sätt som de 

inte varit tidigare, ibland pga att ny kunskap förmedlas av intervjuaren och ibland för att in-

formanten själv tar sig tid att fundera vidare under och efter samtalet. Inställningen till studier 

som var forskningsfokus kan alltså förändras pga undersökningen och dess metodval.  

I litteraturgenomgången redogörs bland annat för en form av terapeutiska intervjuer, MI, Mo-

tivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2002), vilken är vanligt förekommande inom 

missbruks- och kriminalvård. Det är viktigt att hålla isär de båda intervjuformerna. I den tera-

peutiska intervjun är huvudsyftet att skapa förutsättning för förändring, och allmän kunskap 

som framkommer är en sidoeffekt.  I den kvalitativa forskningsintervjun är huvudsyftet det 

omvända, att få fram kunskap om ett fenomen. En eventuell förändring är en sidoeffekt av 

intervjun (Kvale, 2009). 

De kvalitativa intervjuerna syftar inte till att jämföra data utan till att nå en fördjupad förståel-

se utifrån informantens perspektiv (Kvale, 2009) och ”insikt om fenomen som rör personer 

och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen, 2007, s 11). Kvalitativ forskning 

söker teman och mönster i det material som samlats in, för att så klart som möjligt synliggöra 

det fenomen som beforskas. Kvaliteten i kvalitativ forskning bygger på tre delar enligt Lars-

son (2005): 

-  kvalitet i framställningen som helhet: perspektivmedvetenhet, intern logik, etiskt värde 
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- kvalitet i resultaten: innebördsrikedom, struktur, teoritillskott 

- validitetskriterier: diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens, det pragmatiska 

kriteriet    (Larsson, 2005, s 3) 

Två viktiga verktyg i intervjuer och samtal är empati och sammanfattning. Empati handlar 

dels om kommunikationsförmåga, att kunna kommunicera sin förståelse, verbalt eller icke 

verbalt, av en annan människa och dels förhållningssätt, att etablera en kontakt präglad av 

förståelse och respekt och därmed komma i kontakt med en annan persons värld (Egan, 1994). 

Sammanfattningen är ett naturligt och effektivt sätt för intervjuaren att få bekräftat att han 

förstått vad som är viktigt för den intervjuade samt att avsluta ett tema för att gå över till näs-

ta. Dessa båda verktyg kan fungera som respondentvalidering och därmed utgöra ett kvali-

tetskriterium, vilket också eftersträvades i denna undersökning genom att uttrycka empati och 

sammanfatta efterhand under intervjuerna. 

5. Tolkning och analys 

De kvantitativa resultaten redovisas deskriptivt utifrån enkäterna. Svaren har sammanställts i 

löpande text kompletterad med illustrationer i form av grafer och tabeller. 

Kvalitativ forskning söker strukturer och mönster som tydligt synliggör ett visst fenomen eller 

sammanhang. Att tydliggöra perspektiv och vägval under hela processen är avgörande för 

tillgänglighet och begriplighet av forskningsresultaten (Larsson, 2005). Huvudsyftet vid kva-

litativa intervjuer är inte att jämföra enheter utan att få tillgång till enskilda informanter och 

deras olika sätt att se på en situation eller händelse och det är ”möjligheten att nå djupt i den 

enskilda intervjun som är intervjuns styrka i kvalitativa studier” (Ryen, 2004, s 77). 

Intervjudata har analyserats och tolkats utifrån kvalitativ innehållsanalys vilket är en process 

under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt material (Fejes & Thorn-

berg, 2009). Data har organiserats, brutits ner till hanterbara enheter och satts samman utifrån 

funna mönster och teman. I resultatredovisningen har jag låtit informanternas röster höras så 

osminkade som möjligt, genom att ha med ett stort antal citat utan alltför mycket kommente-

rande, för att på så sätt medverka till deras rätt att tala (Bourdieu, 1984), men det är mitt urval 

och mina sammanställningar av vad jag uppfattat som centralt. Utifrån en medvetenhet om 

samtalsprocesser och hur båda parter är delaktiga och påverkar varandra i tankar och känslor 

är min förhoppning ändå att informanterna skall uppfatta sig som trovärdigt beskrivna. 

Genom att läsa transkriptionerna flera gånger framträdde ett antal teman och mönster utifrån 

vilka materialet sedan organiserades kring uttalanden om då, nu och framtid. Informanternas 

egna direkta uttalanden kan betecknas experience near och uttalanden utifrån informantens 
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och eller forskarens tolkning av händelser och upplevelser experience distant. En analytisk 

process har skett från en beskrivande till en mer tolkande nivå (Dalen, 2007).  I omgångar har 

reflekterats över huruvida temana var rimliga och sannolika utifrån intervjuernas innehåll och 

den kontext de speglade. 

Analysen har sedan lett fram till en beskrivning av fyra typer/ karaktärer av informanter vad 

gäller inställningen till studier. Ett tredje steg i analysprocessen har varit att söka teoretiska 

infallsvinklar på de uttalanden som behandlade motivation. På så sätt har materialet lyfts i 

flera tolkningsnivåer. Jag har i denna process använt både informantens egna ord, egna reflek-

tioner och tillgängliga teorier för att få fram vad informanterna egentligen uttryckte.  

Analysen utmynnar i en fyrfältare där de fyra karaktärerna får sin position utifrån yttre/ inre 

motivation respektive yttre/ inre motstånd. 

6. Resultatredovisning 

Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av undersökningsgruppen utifrån enkätens 

inledande del. I de fall då denna undersöknings data avviker från annan känd forskning eller 

offentlig statistik på ett anmärkningsvärt sätt infogas kommentarer direkt i anslutning till re-

dovisade data. Framför allt jämförs denna studies data med resultaten av den samnordiska 

studien 2006 (Eikeland m fl, 2009). Därefter redovisas svaren på enkätfrågorna innan den 

huvudsakliga delen, redovisningen av de teman och mönster som framkommit genom tolk-

ning och analys av det kvalitativt inriktade intervjumaterialet, presenteras i fyra steg. 

6.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 

Femtio enkäter genomfördes. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 29 enligt följande: 
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I de lägsta åldrarna, 20-22 år återfanns endast en till tre personer per årskull. Sedan varierade 

det mellan fem och åtta personer per årskull fram till 29-åringarna som bara var två. 

Utbildningsbakgrunden varierade från att bara ha gått några år i skola till att ha provat på hög-

skolestudier. Utbildningsbakgrund, uttryckt i antalet år i obligatorisk grundskola samt eventu-

ellt frivilligt gymnasium och högskola, fördelade sig enligt följande: 

 En person har gått tre år i grundskola 

 Tre personer har gått mellan fyra och sex år i grundskola 

 Arton personer har gått mellan sju och nio år i grundskola 

 Tjugosju personer har gått tio till tolv år i grundskola samt gymnasium 

 En person har gått ett år på högskola 

Vid en gruppering av informanternas utbildningsbakgrund utifrån de allmänt vedertagna mil-

stolparna fullföljd obligatorisk grundskola respektive fullföljd frivillig gymnasieskola fram-

kom följande:  

11 har gått mindre än 9 år i skola 

12 har gått 9 år i skola (om än inte alltid gått ut åk 9) 

 15 har gått mer än 9 men mindre än 12 år i skola 

12 har gått 12 år i grundskola + gymnasium (varav en även provat högskola) 

Knappt en fjärdedel har med andra ord ofullbordad grundskola, ca en fjärdedel har gått nio år 

i skola, om än inte alltid åk 9 och slutbetyg, en dryg fjärdedel har påbörjat gymnasiet men 

hoppat av och en fjärdedel har fullföljt gymnasiet. Diagrammet nedan illustrerar fördelningen: 
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Detta kan jämföras med nationell statistik som anger att av alla intagna i svenska fängelser 

saknar 11 % helt utbildning (dvs ofullbordad grundskola), 42 % har grundskola som högsta 

fullföljda utbildning och  var tredje någon form av gymnasieutbildning. Nationellt av Sveriges 

befolkning som helhet är det 2 % som har ofullständig grundutbildning, vilket troligtvis är en 

överskattning pga ickesvar (SCB, 2009). Man kan konstatera att andelen personer med ofull-

ständig grundutbildning är betydligt högre i fängelser än i samhället som helhet. Redan inom 

den nordiska kartläggningen 2006 (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007) framkom att 

unga i betydligt högre grad än äldre intagna inte fullföljt någon utbildning. I urvalsgruppen 

för denna undersökning, unga intagna under 30 år på den aktuella anstalten, var andelen per-

soner med ofullständig grundutbildning ännu fler. 

Enligt den nordiska kartläggningen 2006 hade 50 % av alla intagna i Sverige mellan 18-24 års 

ålder fullföljt grundskola och 42 % av gruppen 25-31 år. Gruppen med grundskolebetyg som 

högsta examen är ungefär lika stor i alla studierna men i denna studie är det färre individer 

som har gymnasieexamen och därmed är det en förskjutning åt generellt kortare utbildnings-

bakgrund än intagna i landet som helhet. Av studien framgår inte om det beror på att urvals-

guppen består av enbart personer under trettio års ålder, eller om den aktuella anstalten har 

ovanligt många intagna med mycket kort utbildningsbakgrund. Det senare skulle kunna vara 

fallet med tanke på inriktningen på missbruksbehandling, men det är bara en spekulation. En 

ännu allvarligare förklaring skulle vara om det låga resultatet vad gäller grundutbildning är en 

signal om att unga intagna år 2012 har betydligt sämre på fötterna än för fem – tio år sedan. 

En del har provat på att studera som vuxna under kortare eller längre tid. Antal terminer i 

vuxenstudier på komvux eller folkhögskola (ej i fängelse) varierade enligt följande: 
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Drygt en tredjedel har någon gång provat att studera en termin eller mer inom kommunal 

vuxenutbildning eller på folkhögskola ute i frihet. 

Av alla femtio informanter har 35 någon gång provat på att studera i fängelse. Några har av-

brutit eller fullfölj någon kurs och sedan avslutat. 25 personer studerar vid tiden för studien. 

 

Alltså har dubbelt så många provat på studier i anstalt som ute i frihet, vilket tyder på att 

många fler verkar anse att studier i fängelse bjuder mindre motstånd än ute i frihet.  

Erfarenhet av fängelsevistelse varierade. Många har suttit i fängelse mer än en gång. Totalt 

antal år i fängelse hittills varierade enligt följande: 
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Störst är gruppen som har mellan ett och två års erfarenhet av fängelse hittills. Näst störst är 

gruppen med fyra eller fler års erfarenhet av fängelse. Som nämnts tidigare hade det varit in-

tressant att också fråga om andra former av anstaltsvistelser såsom LVU/LSU/LVM-hem. 

Flera informanter tog själva upp dessa erfarenheter i samtal och intervjuer och utifrån diskus-

sionen om inlärd hjälplöshet och institutionalisering hade det varit relevant att ta reda på fre-

kvensen av annan institutionsvård. 

Någon hade bara några dagar kvar till frigivning, andra ett antal år enligt följande:  

 

Några är i början av sitt straff, andra närmar sig slutet. Några har korta straff andra längre. 

Några sitter för första gången men de flesta har flera tidigare fängelsevistelser bakom sig.  

Resultatet av en summering av antal år hittills i fängelse och återstående tid före frigivning: 

Summan av antal år i fängelse 

hittills och återstående till fri-

givning 

0-1 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5 >5-6 >6-7 >7 

 

Antal personer 

3 14 6 9 8 3 5 2 

 

Tabellen visar att endast tre personer suttit i fängelse mindre än ett år när detta straff har full-

följts, medan den största gruppen, 14 (28 %) kommer att gå ut i frihet med mellan ett och två 

års tid i fängelse bakom sig. Gruppen med tre till fem års fängelseerfarenhet består av 17 per-

soner (34 %) och några kommer att ha tillbringat mer än sju år i fängelse när de friges. Dessa 

siffror blir intressanta i ljuset av att flera anför skälet ”för kort strafftid” för att studera. Åt-

minstone utifrån sett sitter de allra flesta i fängelse tillräckligt länge för att hinna studera.  
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Kriminalvårdens klientutbildning har sedan huvudmannaskapet övertogs haft som prioriterat 

mål att särskilt satsa på unga med kort utbildningsbakgrund. En orsak till svårigheterna att nå 

detta mål är förmodligen överrepresentationen av missbruk och andra psykosociala problem. 

Vid en jämförelse med 2006 års nationella kartläggning av intagnas utbildningsbakgrund och 

studiebehov är det ändå en betydligt högre andel unga som studerar på den undersökta anstal-

ten i mars 2012 än i landet som helhet för fem år sedan. År 2006 studerade 18 % av gruppen 

18-24 år. År 2012 studerade 50 % av gruppen 18-30 år på den aktuella anstalten. Siffrorna är 

inte helt jämförbara men en ökning kan ändå anas utan att vara alltför djärv. 

6.2 Intagnas värdering av studier, påverkan och information   

Alla utom en person i undersökningen anger att utbildning är ganska eller mycket viktigt. Den 

person som avvek genom att svara ”inte alls” hade en yrkesutbildning och eget företag vilket 

utgjorde hans motivering. Svaren illustreras i följande cirkeldiagram:  

 

Bland motiveringarna till varför utbildning anses vara så viktigt finns de som är kopplade till 

arbetsmarknad och försörjningsmöjligheter men också personliga skäl som att det är intres-

sant, viktigt, utvecklande, en önskan om mera kunskap, status, större valfrihet, ökad själv-

känsla, för att bli respekterad och för framtiden. Fler exempel på motiveringar är:  

- Nyckel till livet. 

- Detta ser jag som en av nyckelbitarna inför min återanpassning i samhället. 

- Utan utbildning finns jag inte. Med en utbildning kan jag bestämma vem JAG är. 

- Man vill ha jobb när man kommer ut så man slipper vara kriminell. 

- Det är viktigt att ha det på papper så man kan visa om nån frågar. 
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Ganska viktigt 
30% 

Mycket viktigt 
68% 

Hur viktigt anser du att det är med 
utbildning? 
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Flera anger i frisvaret en till synes avvikande åsikt än i alternativsvaret, så som den person 

som svarar ”mycket viktigt” men sedan motiverar ”det gäller inte mig, det är för sent”, vilket 

illustrerar glappet mellan det man vet är viktigt (börat) och vad som faktiskt upplevs som vik-

tigt (varat) för individen själv. 

Endast nio av femtio (18 %) svarar att de aldrig har funderat på att studera medan straffet av-

tjänas, att jämföra med att det var femton (30 %) som faktiskt aldrig hade provat på att studera 

i fängelse. Bland dem som svarar nej är motiveringarna: för kort tid, pallar inte plugga, har 

inte tänkt på det. Bland dem som svarar att de funderat finns svar som:  

- Ansökte förut och kom in, men hade mycket annat samtidigt så det blev inte av. 

- Ville läsa spanska men det var kö. 

- Ja, men jag velar om det än. 

- För att jag eventuellt skulle vilja öppna ett hem för ungdomar. 

- Ja, men vet dock inte vad jag ska studera. 

- Har provat men fick avbryta pga mitt psykiska mående. 

Elva av femtio (22 %) anger att de upplevt ett krav från andra. Främst från familj men även 

arbetsgivare och vänner nämns som påtryckare.  De allra flesta uppger att de inte upplevt någ-

ra direkta påtryckningar utifrån. 

Tjugo av femtio (40 %) uppger att de har fått tillräcklig information om möjligheterna att stu-

dera. På frågan varifrån information har givits anges lärare, studievägledare, kontaktman, häk-

tespersonal, annan personal, andra intagna och information genom den skriftliga broschyr 

som finns för utdelning till alla nyanlända vid ankomsten till anstalten. 

En majoritet (62 %) svarade ja på frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju. In-

formanter till intervjuerna valdes sedan bland dessa som svarat ja. 

6.3 Samtal om studier och utbildning 

I sökandet av teman och mönster har jag valt att gå i fyra steg, beskrivna i avsnittet Tolkning 

och analys. Först ges en översiktlig beskrivning av hur informanterna talar om utbildning och 

studier utifrån de tre tidsaspekterna då – nu – framtid. Generellt för redovisningen av inter-

vjuerna gäller att enskilda citat anges utan talstreck. Talstreck används för att markera dialog 

mellan intervjuare och informant. I de fall då jag ansett det nödvändigt att flika in förklarande 

text i citaten har den infogats med kursiv stil och inom parentes. 
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6.3.1 Då 

Tidigare erfarenheter av skola och studier påverkar hur man ser på utbildning och dess bety-

delse idag. Några har positiva minnesbilder från tidiga skolår, även om det senare blev alltmer 

problematiskt att fullfölja grundskoleutbildningen: 

… jag tycker väl det var roligt i skolan när jag var barn, på så sätt, när jag var yngre så gillade 

jag matematik… 

Allting gick väl bra ett tag och sen träffade jag ju vänner, sen fick jag kompisar som skolkade 

och så vidare och det började jag också göra… 

De flesta uttrycker dock mer eller mindre negativa erfarenheter redan från tidig ålder såsom 

skoltrötthet, koncentrationssvårigheter, olust, bråk, svårigheter att lära, svårigheter socialt 

med kamrater samt minnen av att inte ha mått bra: 

Jag kände mig utanför då. Utstött, mobbad, liten, obetydlig, man var betydelselös. 

För mig var det ganska tufft att gå i skolan, så att säga, för både jag och min lillebror var ganska 

utsatta i skolan och redan i första klass började alla problemen/… / jag var ganska våldsam i 

skolan kommer jag ihåg. 

Det var själva pluggandet som var jobbigt. Jag har alltid haft svårt att sitta ner och jag har alltid 

varit mer för praktiska saker. 

För några var själva lärandet intressant och fungerade tillfredsställande: 

jag var ju alltid intresserad av de ämnen jag läste men jag hade IG i matte/…/annars har jag nog 

hängt med, historia och religion har jag alltid intresserat mig för och språk… 

För andra var det själva lärandet som var problemet medan kompisar utgjorde ett skäl att trots 

allt gå till skolan: 

… gick mer till skolan för att träffa kompisar än för att plugga liksom, det funkade inte helt en-

kelt 

Någon berättar om ständiga förflyttningar mellan olika LVU-hem och hur det påverkat skol-

gången negativt. Ibland var det skola och ibland inte. Kvalitén skiftade: 

… jag släppte hoppet eller vad man ska säga/…/ det längsta jag varit på ett ställe är två och ett 

halvt år liksom och det började när jag var åtta år/…/ då fick man ju inga betyg och sånt där. 

I högstadiet blev det lättare att skolka på grund av fler lärare och sämre kontroll över var ele-

ver befann sig. Skolan hade svårt att hantera utagerande elever. Eleven utvecklas olika strate-

gier för att undvika lärandesituationen. För eleven var kompisar viktigare än studier: 

 … man hade andra lärare då och då kunde man skolka och så där. 

På lektionen var det nästan så att man letade efter något som skulle gå emot en så att man kunde 

slänga boken åt sidan och gå därifrån liksom. 

Flera av de intervjuade har egna upplevelser av olika former av specialpedagogiska insatser i 

grundskolan. Någon talar om extrapersonal för att stötta i klassrumssituationen. Annars är den 

vanligast beskrivna åtgärden att bli placerad i ”liten grupp”, ”särgrupp” eller ”specialskola”. 

De flesta som varit med om detta talar i positiva ord om att äntligen få tid, stöd och positiv 
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uppmärksamhet av en lärare pga högre lärartäthet, men talar samtidigt negativt om känslan av 

utanförskap, att inte få vara med de andra i klassen, utan klassas som ett ”problem”. Framför-

allt blev det en stark negativ påverkan på varandra i den lilla gruppen: 

Vi fick ju rätt mycket vi grabbar som gick där/…/ då gick det lättare för man hade nån som såg 

en hela tiden och man slapp sitta en hel lektion och bara räcka upp en hand… 

Att få hjälp inom ramen för helklass kunde upplevas som pinsamt. Lilla gruppen var tryggare: 

Kom läraren och skulle hjälpa en i stora klassrummet då tyckte man det var bara pinsamt att man 

var en av de få i klassen som behövde extra hjälp 

Stödinsatserna kom ofta sent under skoltiden, på högstadiet, och en informant reflekterar över 

vad som hade kunnat var skillnad om stödet kommit tidigare: 

- Fanns det någon vuxen som såg dig? 

- Nej, inte förrän jag kom upp i sjuan – åttan tror jag. Då började det, då fick jag gå i en sådan 

särgrupp som dom kallade det. 

… 
- Det var faktiskt bra när de väl lyssnade men då hade det hänt så många tokiga grejer, som 

kanske inte hade hänt om man lyssnat tidigare 

En annan informant lyfter dilemmat med liten undervisningsgrupp och problematiserar. En 

informant påpekade att det är viktigt att urvalsgrunden för en liten undervisningsgrupp är lä-

rande, och inte utagerande: 

De försökte ju sätta mig i grupper som var mindre grupper, men där var ju problemet att då tog 

de ju en från varje klass som inte ville vara i skolan och satte i en grupp och tillsammans så 
gjorde ju inte vi det bättre på något sätt. 

Flera funderar som vuxna över hur skolan brustit i eller klarat av att hantera de skolsvårig-

heter som man själv upplevt som barn: 

- Jag vet inte, de sa att jag var avstängd, jag fick inte komma tillbaka till skolan efter det, så 
jag kom aldrig tillbaka, så fortsatte mitt liv… 

- Var det nån som hörde av sig senare?  

- Nej, jag tycker att de borde ha gjort någonting, det tycker jag ju, man kan inte bara – alltså 

man är ju ett barn ju, även o man hamnar i ett bråk så, ja man kan läsa alla problem tänker 

jag. 

En informant har som vuxen träffat sina gamla lärare och samtalat om skoltiden. Läraren har 

funderat efteråt över vad som egentligen var problemet, eftersom det gick bra med studierna 

när informanten väl var i skolan. 

Många talar om familjens betydelse för hur studierna har fungerat, både positivt och negativt. 

För en del har familjen utgjort ett viktigt stöd. Andra berättar om föräldrar med egna miss-

bruksproblem, vilket påverkat barnets skolgång negativt: 

Jo, föräldrarna försökte ju stötta mig men jag hamnade i ett bråk, och polisen var inblandad och 

jag blev avstängd och fick inte komma tillbaka. 

Grunden till att det började gå snett var väl att jag sökte uppmärksamhet för att min mamma inte 

kunde ge det och så, när hon hade börjat dricka kunde jag inte få bekräftelse hemma och då bör-

jade jag väl utagera mig i skolan… 
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Jag vet inte varför men jag tål inte morsan, eller jag tålde inte så, när jag var liten, jag var en sån 

pappagris /…/ när jag var åtta år åkte pappa på behandlingshem för sitt missbruk och jag blev 

placerad och fick inte flytta hem när han kom hem ändå /…/  och jag släppte hoppet eller vad 

man ska säga… 

 

Att i vuxen ålder tala om sig själv som åttaåring i termer av att ”släppa hoppet” är starka ord. 

6.3.2 Nu 

När de vuxna informanterna blickar tillbaka på åren i grundskolan kommer olika tankar ut-

ifrån ett vuxenperspektiv. Mycket hade kunnat bli annorlunda i livet. Flera uttrycker en öns-

kan att ha tagit studierna mer på allvar som ung:  

Jag har funderat på varför jag blivit så, men det är väl det att man är ung och tar dåliga beslut 
liksom. Man vet väl inte så mycket om livet, man tror att man har rätt och vet och kan allt. 

 

Även om skolåren aldrig hade blivit helhjärtade så hade de ändå kunnat leda till betyg, och 

det formella dokumentet anses som eftertraktansvärt och inte ouppnåeligt: 

Jag vet idag ändå att jag hade kunnat ta betyg i både engelska och matematik om jag hade haft 

intresse av att göra det, men jag vet inte varför, när jag vart placerad då tappade jag gnistan to-

talt, då sket jag i vilket, fast idag kan jag ångra det också, på sätt och vis… 

Flera uttrycker också att de har mognat och anser sig ha bättre förutsättningar för lärande nu i 

vuxen ålder än då de var barn. Den som fått medicinsk behandling för ADHD upplever en 

stor skillnad vad gäller koncentration, och därmed ökad självkänsla: 

… som barn var jag inte så trygg i mig själv /…/ och jag var tankspridd och impulsiv /…/ idag 

vet jag mer/…/ tänker mig för innan jag gör saker, fast mycket kan ha att göra med att jag har 

fått medicin för ADHD och det har hjälpt mig att samla mina tankar, så att jag kan lugna ner mig 

och tänka mer rationellt… 

Andra upplever att koncentrationssvårigheter eller sociala svårigheter fortfarande är verkliga 

hinder för att studera även som vuxen, i fängelse: 

Jag tror det innerst inne är intresset för mig för att sitta still - det är nästan noll /…/  jag har ingen 

ro i kroppen för att sitta och läsa mig till saker/… / plugga det är inte intressant för mig. 

En förekommande uppfattning är att utbildning hör till barndom och ungdomstid. Som vuxen 

har man ansvar för att försörja sig och familj. Arbete kommer före studier. En känsla uttrycks 

att det är för sent att börja tänka på studier även om man skulle vilja: 

… men jag tänker också, vad tjänar det till? å göra det nu liksom, när man är gammal… (24 år) 

Uppfattningen att det skulle vara för sent att studera vid 24 års ålder är anmärkningsvärd. Ta-

let om livslång lärande omfattas inte av alla. 

6.3.3 Framtid 

Under intervjuerna framkommer en hel del önskningar och drömmar om ett annorlunda liv i 

framtiden. Många när en dröm om att börja om från början och skaffa sig ett gott liv: 

Ja, man blir äldre och tiden går, och jag skulle vilja att allting började från noll och man började 

skolan och då skulle man kunna ändra det ena och det andra, fortsatt och fått nånting bra, kanske 

inte suttit i fängelse idag, öppna en egen firma eller jobba, få ett bra jobb och så vidare… 
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Inför frigivning finns det mycket att tänka på, frågorna hopar sig. Försörjning är en viktig del 

men det är inte det enda. Hela livssituationen behöver hanteras och realismen smyger sig på, 

en medvetenhet om att det inte är enkelt att börja om efter ett fängelsestraff, varken på ar-

betsmarknaden eller socialt:   

Flytta och börja om från noll, skaffa nya vänner och bra jobb och så vidare, börja om  på nytt 

helt enkelt, det har jag insett att man måste göra om man ska förändras, och man måste förändra 

allt. 

 Det är lätt att hamna i fängelse igen om man en gång har suttit… 

En informant berättar att han just har läst en bok om en kvinna som suttit många år i fängelse 

och funderar över hennes möjligheter ute i det civila samhället: 

- Kommer hon att klara livet utanför tror du? 

- Ja, det hoppas jag, men det är ju lite svårt också kan jag tänka, för man har allt runtomkring 

sig när man suttit i fängelse. Det är inte så mycket prat om vad som helst utan det är mest 

prat om kriminellt, ja, man kanske lär sig ett och annat här inne också, så det kan vara svårt. 

Men det finns också den som ser flera alternativ och anser sig ha ett val vad gäller arbete och 

då är det lustprincipen som styr, samt överväganden om återfallsrisken, snarare än pengarna: 

- Jag velar mellan tre arbeten/…/ min släktings restaurang, det egna företaget med en kom-

panjon eller i ett annat byggföretag, att jobba med sanering.  
- Vad är det då som avgör ditt val? 

- Nja, det som är roligast för mig. 

- Pengarna? 

- Nej, då skulle jag väl jobba för mitt eget företag om det hade varit så men.. 

- Kostar det olika mycket i ansträngning? 

- Ja, det gör det också, men det ska ju framför allt vara roligt om man ska gå ut i fem dagar i 

veckan du vet då vill man inte sitta och göra nånting som man inte gillar… 

- Är du rädd för att jobba hårt? 

- Nej, jag är nog mer rädd för att jobba slött, för då är det lättare att hamna här igen 

En informant uttrycker mycket starkt en känsla av hopplöshet, eller rent av desperation, över 

att vara ”stämplad” som kriminell och därmed aldrig kunna ta sig in på den svenska arbets-

marknaden. Att ha ett icke-svenskt ursprung späder dessutom på upplevelsen av att inte ha en 

chans att komma i det svenska samhället och forma sig en framtid: 

Det är kört, jag kommer aldrig att kunna få jobb på grund av det som jag har gjort. 

Jag vill också leva ett liv, men det går inte, tyvärr, jag är svartskalle /…/ Jag har gjort mitt. 

Samma person uttrycker ändå en stolthet över vissa kompetenser: 

Jag kan laga mat, det har jag lärt mig /…/ jag är händig, jag är bra på snickeri, trä, jag är bra på 

att fixa saker /…/ Jag har jobbat med hästar, och med skog /.../ jag kan mycket om djur. 

Sammantaget, på frågan om framtidsplaner återstår enligt informanten följande alternativ: 

Jag kommer inte att bo kvar i det här landet. Det är över för mig. Jag funderar på att flytta till 

landet X, skaffa mig en fru och leva livet med åren, skaffa många barn/…/ Få jobb som soldat 

kanske. Det är krig där. 



 

 44 

Både de som redan har barn, och de som drömmer om familj och barn, betonar hur angelägna 

de är att deras barn ska klara av skolan på ett bra sätt, få en utbildning och därmed större möj-

lighet till ett bra liv, att förverkliga sina drömmar som vuxna: 

Jag drömmer att mina barn kommer att bli mycket bättre än mig /…/ plugga, leva livet, leva ett 

liv, må bra i livet som en människa ska göra… 

Jag vill inte att hon ska gå i samma fotspår som jag . /…/ Om hon lär sig det där så kan hon bli 

vem som helst, vilket jobb hon vill kan hon få.  

Jag ska faktiskt vara på henne om att hon ska gå ut hela skolan, lugnt och fint, tålamod. Jag vet 

att hon har samma karaktär som jag, men man får säga till henne ”Du måste, du måste”. 

Alla önskar sina barn det bästa och där ingår tankar om utbildning för att barnet ska få bättre 

förutsättningar för ett gott liv, även hos den vuxne som själv saknar utbildning. Det talar sitt 

tydliga språk om hur utbildning värderas. 

6.3.4 Fyra karaktärer vad gäller syn på utbildning   

Steg två i analysen av intervjuerna är att skriva fram fyra typer av karaktärer som framträder 

ur transkriptionerna, vad gäller synen på utbildning. Alla sex informanter har bidragit till mer 

än en karaktär. Varje karaktär som beskrivs här är en konstruktion utifrån olika uttalanden av 

flera informanter. Jag har valt att kalla dem Den aktive och insiktsfulle, Den tveksamme söka-

ren, Den orolige och osäkre och Den avvisande. 

6.3.4.1 Den aktive och insiktsfulle  

Den aktive och insiktsfulle är den mogne studeranden som har förstått utbildningens betydelse 

för sitt liv och sin framtid. Han har en insikt som går på djupet om att utbildning är mer än 

kunskap. Erfarenheten att lyckas med studier som vuxen har fått självkänslan att växa och 

identitet och självbild att förändras. Han har läst ett antal gymnasiekurser i fängelset och har 

fått bra betyg. Han beskriver hur omvälvande några års studier i anstalt har varit, inte minst 

för hans självbild: 

Genom att studera så blir jag någon. Utan en utbildning så är man ingen idag ute i samhället. För 

alla företag frågar först efter utbildning, det är alltid det första. Genom den här utbildningen har 

jag blivit någon, jag har skaffat mig en massa kompetens och erfarenhet genom att jag studerat 

några år och kan det. Utan den utbildningen är jag ingen där ute, då är jag bara en vanlig kille. 

Då andra talar om en känsla av utanförskap, berättar Den aktive och insiktsfulle om hur han 

har kommit över sina rädslor, börjat studera på nytt i vuxen ålder under ett längre fängelse-

straff och har tillägnat sig en god studieteknik. Hans upplevelse är mycket positiv: 

Jag har kunnat jobba i min egen takt och köra på som jag vill… Jag var jättenervös när jag skulle 

börja, men jag ville utmana mig själv… jag valde att börja med ett ämne som jag kände mig lite 

säkrare på… 
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Att studera på distans var nytt och lite nervöst men föll väl ut, vilket ytterligare stärkte hans 

akademiska självbild. Läraren anpassade kravnivån i uppgifterna så att han utvecklades: 

Det kändes nervöst att jag skulle ringa och ha kontakt med min lärare varje vecka och sitta och 

prata med henne i telefon på tyska fast jag inte kunde så mycket då/…/ Hon såg att jag hade po-

tential så hon skickade ju jättemycket material och lät mig utvecklas så att jag kunde få högre 

betyg … 

På frågan om vad som fick honom att våga kasta sig ut i det okända trots rädsla, och se det 

som en utmaning, berättar han om hur motivationen till förändring och självkänslan vuxit sig 

allt starkare i kombination med stöttning från både lärare och andra i omgivningen:  

Det var väl att jag kände mig rätt stark i mig själv och trygg i mig själv och sen ville jag inte 

fortsätta på min gamla bana med kriminalitet utan jag ville förändra mitt liv och då kände jag att 

det var lika bra att satsa på skolan då och skaffa betyg i det och sen blev jag ju stöttad från olika 

kontaktpersoner och präster som jag haft kontakt med, så det var väl dom som gav mig styrka 

kanske, så bara körde jag/…/ lärare på plats finns alltid till hands och man får den hjälp man be-

höver, man kan bara knacka på dörren till lärarnas kontor. 

6.3.4.2 Den tveksamme sökaren 

Den tveksamme sökaren anar att utbildning är bra att ha. Han vet att arbetsgivare frågar efter 

formella meriter. Retoriken om studier och utbildning har påverkat hans inställning så att han 

känner att han kanske borde försöka men han kommer inte till skott. Han saknar också till-

räckligt med kunskap om olika utbildningsvägar (vad) och hur studierna kan läggas upp (hur), 

vilket gör att han har svårt att göra ett medvetet, informerat val. 

Den tveksamme sökaren uttrycker en stor öppenhet inför vad som skulle kunna vara drömyr-

ket. Han är medveten om betydelsen av utbildning och de begränsningar som den bristande 

skolgången medför. Han talar i sammanhanget om att en konsekvens av hans svårigheter med 

skriftspråket är att han inte klarat det teoretiska körkortsprovet, något han verkligen skulle 

vilja för att få körkort: 

Jag skulle kunna tänka mig många olika jobb, men maskiner har jag varit väldigt intresserad av 

väldigt länge, sen jag var mindre, och jag tror att jag lättare hade haft körkort och så där om… 

I fängelse finns tid för reflektion. Att vara inlåst i en liten cell med bara sig själv som sällskap 

under halva dygnet gör att Den tveksamme sökaren hinner tänka på framtiden och hur han vill 

att livet ska vara, vilka alternativ som är realistiska. Han uttrycker en önskan att ge tillbaka 

något efter att ha varit en ”kostnad” för samhället: 

Det är nånting jag kokat ihop efter inlåsningen, nej men jag tänker mycket: Vad skulle jag kunna 

göra? Ja allt möjligt, för att det skulle inte vara svårt att jobba som behandlingsassistent heller på 

ett behandlingshem, det skulle vara ett ganska grymt jobb tror jag/…/ ja, kanske ge tillbaka nån-

ting… 

Att studera efter frigivning är också en tanke som kommer upp under intervjun. Motiven är 

inte helt klara men en öppenhet finns för att se olika vinster med förslaget: 

Jag har också funderat på om jag ska plugga när jag kommer hem, på folkhögskola/…/ och sen 

bara CP-plugga i flera år vet du.  
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Den tveksamme sökaren har en oklar uppfattning om vad utbildning innebär, grundutbildning, 

gymnasiekompetens och så vidare. För den som bara gått några år i skola som barn kan stu-

diesituationen te sig som en främmande värld över huvud taget. Kanske stämmer talesättet ”Ju 

mer man förstår desto mer inser man vad man inte förstår”. En svårighet är att överblicka hur 

lång tid det skulle kunna handla om att börja studera på grundläggande nivå till att fullfölja t 

ex en yrkesutbildning: 

- Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

- Ja, kunskap och sånt, vet inte så mycket om det, men det är väl sånt… 

Den tveksamme sökaren skulle vilja skaffa sig de kunskaper han saknar på grund av ofull-

ständig grundutbildning, men ser inte hur det skulle kunna vara möjligt: 

- Har du funderat nån gång som vuxen på om du skulle börja studera igen, eller är det helt 

uteslutet? 

-  Jo jag vill ju det, o s v alltså jag vill ju kunna ta igen allting men jag har en dotter på 4 år 

som jag måste försörja o jag måste försörja mig och jag kan inte gå i skolan, jag måste jobba 

På frågan om Den tveksamme sökaren anser sig ha fått tillräckligt med information om vad 

och hur man kan studera inom anstalten så svarar han nej. Att studierna är likvärdiga med att 

läsa inom kommunal vuxenutbildning på utsidan är för honom okänt. Han känner inte heller 

till att studietakten kan anpassas: 

Ingen aning alltså, jag visste just ingenting om skolan, jag tänkte väl att det inte var en sån skola 

som där ute 

Den information som getts har ibland varit missvisande och kan till exempel ha kommit från 

andra intagna utifrån deras erfarenhet av hur studier fungerade tidigare, före reformen 2008, 

då Kriminalvården tog över huvudmannaskapet för klientutbildningen: 

Man sitter ju mycket med dom här gamla rävarna och så och så frågar man ju dom och ja, det 

blir ju så…  

Om studierna inte räknas på utsidan utan bara är ett tidsfördriv så är det inte värt mödan:  

- Jag trodde inte det var betyg som gällde liksom, och så… 

- Så då spelade det ingen roll, då var det inte viktigt? 

- Nej, jag trodde bara att man gick i skolan här, bara för att, ja, fördriva tiden… 

Den tveksamme sökaren betonar vikten av att tidigt få gedigen information om studiemöjlig-

heter för att väcka tanken på att studera i tid och kunna ha med den i helhetsplaneringen för 

hur tiden i fängelse ska utformas: 

Ja, alltså jag tror att det hade varit annorlunda om jag hade fått reda på det på mottagningen re-

dan vad det fanns för alternativ, och börjat tänka på det och förbereda mig att ”ja, det här ska jag 

göra” än att det ska gå ett par månader till innan man får reda på vad det fanns, som sagt jag var 

ganska sent ute med mitt, man kanske hade hunnit med mer om man hade börjat tidigare, om 

man hade velat. 

Värt att notera är hur Den tveksamme sökaren garderar sig mot slutet av uttalandet ”… om 

man hade börjar tidigare, om man hade velat”. Den tveksamme sökaren uttrycker också ett 
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behov av studievägledning för att få kunskap om vilken utbildning som krävs för olika yrken 

och arbeten: 

- Jag förstod inte vilka, vad det kommer att bli sen, om jag får jobb, det tänkte jag inte på, jag 

bara… till exempel städare – han behöver inte kunna läsa och skriva till exempel, han städar  

- Du kanske måste kunna läsa information om olika rengöringsmedel vad de är till för, hur de 

ska användas och om de är giftiga… 

- Men såna grejer kan man lära sig du vet, när man tittar på själva grejen, det är lätt, det är 
inte något svårt jobb jag ska jobba med, det är inte ”wow, advokat” eller nåt men man måste 

kunna lite mer… 

Den tveksamme sökaren har fler behov att tillgodose för att klara av sin livssituation, ett är att 

komma tillrätta med sitt missbruk. Han måste prioritera: 

Jag har funderat under förra straffet, men då valde jag att gå ett behandlingsprogram mot 

missbruk istället så då vart det ingen skola över huvud taget. 

Den tveksamme sökaren står inför att eventuellt få börja en lång period av cellgiftsbehandling 

och vill avvakta besked innan han beslutar om studier. Hälsan är viktig och han har väntat i 

flera år på denna behandling men vet att han inte skulle klara både studier och behandling 

under samma halvårsperiod som det skulle gälla: 

- Egentligen vill jag börja studera men så väntar jag besked om det blir nån interferon-

behandling eller inte så jag inte börjar med studier för då kan det bli så att jag blir mer in-

tresserad av att läsa klart kursen än att bli frisk… nej men förstår du? Då kanske jag skiter i 

den medicinska behandlingen och kör på kursen istället.  

Han känner sig tvingad att prioritera, att välja bort en av två viktiga insatser för ett bättre liv.  

6.3.4.3 Den orolige och osäkre  

Den orolige och osäkre är ängslig vid tanken på att studera. Han bär på negativa erfarenheter 

från skolan som barn och är rädd att samma känsla ska infinna sig igen. Han är rädd för att 

visa sina brister och han är orolig att han inte ska hinna bli klar om han skulle börja. Han vet 

med sig att han har svårt med uthållighet och koncentration. Allt detta gör att han helst undvi-

ker tanken på eller förnekar behovet av utbildning: 

Det kan komma någon dag när det har varit problem, eller jag är trött eller att det är en svår text 

så jag kan inte koncentrera mig på den, kan inte fatta själva texten, och jag hatar när jag ber om 

hjälp /…/ det pirrar i magen, jag känner mig som en idiot… 

Vidare beskriver Den orolige och osäkre vilket motstånd han upplever inför att fråga, även 

den enklaste fråga, trots att han är medveten om att det är nödvändigt för att komma vidare: 

 Det är som att hoppa på en cykel och inte cykla, man lär sig inte 

Här finns också en rädsla för att bli till åtlöje och inte kunna hantera det. Han utsätter sig helst 

inte för det frivilligt: 

- Är det någon som skulle skratta tror du? 

- Ja, det kan vara det. 

- Och hur farligt är det? Kan man bjuda på det? 
- Nja, det är inte ”wow” liksom. 
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När Den orolige och osäkre talar om sin dotter kan hans egen ängslan och osäkerhet inför 

olika livssituationer anas: 

Jag vill att min dotter ska lära sig livet så hon blir superbra!, så hon är bäst, så hon känner ”det 

här klarar jag” och hon inte behöver vara rädd.  

Den orolige och osäkre talar om sin oro. Det är mycket som behöver ordnas inför frigivning 

och tankarna snurrar runt i huvudet. Andra bekymmer tar plats före tankar om studier.  Oron i 

sig kan också utgöra ett hinder för eventuella studier: 

Det som tar mest tid av ens tankar är väl hur man ska göra för att inte hamna här igen och hur 

man ska börja om och allting/…/ man måste börja tänka på allting liksom/…/ om man inte tän-

ker och bara tar sin väska och går ut när dörrarna bara öppnas liksom och har ingenstans och ta 
vägen och så vidare då är det lätt att hamna här igen. 

Den orolige och osäkre ger uttryck för en osäkerhet inför att studera och hur han i så fall ska 

komma att klara det. Helst vill han ha garanti på ett lyckat resultat i förväg, för att vara beredd 

att ge sig in på att studera. Han har en utpräglad instrumentell syn på utbildning: 

- Tänker du så att du inte ger dig in i något som du inte vet att du kan från början? 

- Ja, men det är mycket, vad fan, då känns det bara onödigt. Om man vet att man klarar det är 

det mycket roligare. Svenskan tog jag bara för att jag visste att jag har det här betyget på 
bara några månader.  Men om jag inte vet, om jag inte är säker till 90-95 % på att det här 

grejar jag så börjar jag vela istället, då blir det ingenting. 

En kurs kan verka lockande av flera skäl men ändå tvekar Den orolige och osäkre. Han är 

nyfiken och intresserad men vet inte hur det kommer att gå innan han har börjat: 

- Intresset, bra att ha, roligt kanske till och med, det vet man ju inte, insikt, för man vet ju 

inte, jag har ju inte kört det, så jag kan ju inte, ja det är mycket sånt 

- Ovissheten? 

- Ja, den är ju dryg! 

Ovissheten är svår att hantera. 

6.3.4.4 Den avvisande  

Den avvisande vill inte studera. Han tycker inte att det är någon idé. Han tror inte att han 

kommer att få jobb ändå, oavsett om han utbildar sig eller inte. Den kriminella stämpeln gör 

att han har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Han kan försörja sig på sin kriminalitet och 

behöver varken anställning eller utbildning: 

Jag är kriminell, det är kört, jag har fått stämpeln /…/ Jag har gjort mitt misstag i Sverige, nu är 

det för sent/…/ Plugg kommer inte att hjälpa mig längre/…/ Praktikplats kan man få, visst, men 

aldrig jobb, jobb – omöjligt. Jag har vänner som har utbildning men inte kan få jobb. Vem är jag 

som inte har utbildning? 

Den avvisande väger kostnad mot vinst, och kommer fram till att studierna ”kostar för myck-

et” så han ger upp: 

jag började med det, men det är, så fort det blev svårt så hoppade jag av det där 

Ja, jag tänkte att jag åtminstone ville ha slutbetyg i grundämnena (grundskolekompetens?) så jag 
bärjade med engelska här, men jag märkte ganska fort att det blev för likt skolan att sitta i skol-

bänken och komma ihåg och så där så det blev mest att jag slog upp boken för syns skull bara, 

och sen satt och pratade mest så.. det funkade inte. 
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Med Internets intåg i de flesta hem kan det ses som en genväg till kunskap. Man behöver inte 

kunna så mycket själv, det är bara att gå till Internet och söka kunskapen direkt: 

Jag kommer ju att hjälpa min dotter så gott jag kan och som tur är så har vi internet nu i dagens 

läge så det kan ju hjälpa om man inte vet något så det är tur! 

Utbildning är inte livsnödvändigt för den som vet att han får jobb efter frigivning, även utan 

utbildning. Praktiska erfarenheter är också värdefulla: 

Sen vet jag ju många företag som hellre tar någon som har jobbat med det innan än nån som bara 

har det på papper, så det är lite olika. 

När han tänker efter har han möjlighet att få jobb pga erfarenhet om han verkligen vill, men är 

inte övertygad om att han vill ha ett vanligt arbete, eftersom han drivs av lustprincipen. Det är 

inte självklart att förvärvsarbeta för den som levt ett kriminellt liv i många år: 

- Känner du att du har behov av mer kunskap, för försörjning eller som samhällsmedborgare? 

- Nej, men ja alltså, jag vet inte om jag kan tänka så heller, för jag alltså, om jag skulle gå ute 

nu och ville ha ett jobb, då vet jag att jag hade haft ett jobb. Förstår du? Så var det för typ 

min brorsa är egen företagare, min kusin är egen företagare. Förstår du? 

Med familj kommer försörjningsansvar, vilket gör att studier inte upplevs som aktuellt eller 

realistiskt att ägna sig åt för Den avvisande: 

 Jag har en dotter som jag måste försörja, jag kan inte gå i skola, jag måste jobba. 

Förutom pengar anges tid som ett skäl att inte studera ute i det civila samhället: 

Min farsa, han har haft möjlighet men han har inte gått i skola, han kan inte läsa och skriva, han 

har levt kriminellt hela sitt liv. Han hade inte tid med det där, han tjänar pengar på annorlunda 
sätt. 

De fyra karaktärerna är ett försök att mejsla fram några sammanhållna karaktärer utifrån de 

mönster av motiv och inställning till studier som framkom ur det rika intervjumaterialet. 

6.3.5 Motivation och motstånd                

I den omfattande litteraturen som finns om begreppet motivation har jag valt att först lyfta 

fram två huvudspår. Enligt det ena är motivation något inom varje individ, som varierar i in-

tensitet pga yttre och inre faktorer. Det andra spåret förklarar motivation som ett yttre/ relatio-

nellt fenomen, som uppstår i relationen mellan minst två parter. Vi har skapat ett kunskaps-

samhälle där det är uppenbart att kunskap och utbildning värderas högt. I mötet mellan arbets-

sökande och arbetsgivare efterfrågas formella meriter för att få en anställning. För den som 

saknar sådana meriter kan det innebära både en stark motivation till och ett stort motstånd mot 

att börja studera, men först något om nödvändiga förutsättningar för studier. 
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6.3.5.1 Nödvändiga förutsättningar 

I intervjuerna framkommer tydligt att det finns faktorer som är viktiga och nödvändiga förut-

sättningar för att kunna studera, men som inte utgör motivationsfaktorer i sig. Det handlar 

bland annat om psykisk och fysisk hälsa: 

Alla har ju sitt sätt att göra sin volta och att sitta i fängelse, det är ingen rolig grej liksom, om 

man, som jag, jag mår inte bra av att sitta i fängelse och ha en dotter och veta att där ute och så 

vidare. Det är inte alltid man orkar tänka på sina problem och så, hur man ska ta tag i, för man 

har ju mycket att göra och ta tag i när man kommer ut och så.  

Jag bestämde mig när jag skulle på anstalt att jag skulle försöka göra en interferonbehandling så 

jag får bort det här hepatit C, annars tror jag , då är jag nästan säker på att den där anhållan hade 

gått till Lärcentrum. … men sen man vet inte – under interferonbehandlingen, jag vet inte om jag 

pallar med. Jag har hört att den ska ta som fan på en, du vet…  ja, den har ju legat där och spökat 

sen jag var 16 år, ..- den var dålig som fan bara för nåt år sedan, det bara flimrade när jag gick, 

jag orkade ingenting, sjukhuset skickade ut akutlappar om att jag skulle åka dit och lämna pro-
ver, jag trodde jag skulle få LVM (lag om vård av missbrukare) på kuppen, nästan… ja, så man 

inte börjar studera för då kan det bli så att då blir jag mer intresserad av å göra färdigt ekonomi, 

företagsekonomi än å få hälsa.. nej men förstår du? o då kanske jag skiter i hälsan och kör på 

studier istället. 

Motivation kan klarna med kunskap och information om vilka möjligheter som finns, vilket är 

nödvändig kunskap får att kunna göra ett informerat val: 

- Tyckte du att du hade fått tillräckligt med information om hur studier fungerar i fängelse in-

nan du började? 

- Ja, absolut, på anstalt Z hade vi en ... jag vet inte vad den var, som lärare L är här, som tog 

hand om oss, eller så, som blev sån där kontaktperson eller vad man ska säga 

- uppsökare, eller? 

- Ja, hon tog hand om oss och informerade hur jättebra som helst, och man fick även papper 

och läsa igenom och det tycker jag var jättebra. 
       

- OM du skulle åka i fängelse igen, tror du att du skulle vilja, våga studera då?  

- Ja, faktiskt, nu när jag vet att betygen och så, att de spelar roll liksom, att det räknas ju sen 

när man kommer ut, det visste inte jag faktiskt, då har man ju tiden då. 

Det är angeläget att studiesituationen anpassas utifrån att de studerande är vuxna individer 

med olika behov och förutsättningar. Den studerande behöver uppleva en skillnad med att 

studera som vuxen, jämfört med som barn. Om så inte sker är det nära till hand att ge upp: 

Jag började med engelska på grundläggande nivå men jag märkte ganska fort att det blev för likt 

skolan att sitta i skolbänken och komma ihåg och så där så det blev mest att jag slog upp boken 

för syns skull bara och sen satt och pratade mest så… det funkade inte… jag märkte det ganska 

fort faktiskt. 

För att den ovane vuxenstuderanden ska kunna lyckas behöver studiesituationen också anpas-

sas vad gäller till exempel tid, såsom omfattning, och rum, hur lokalerna ser ut samt hur stu-

dierna organiseras i relation till annan sysselsättning. Alla klarar inte att enbart studera utan 

vill också kombinera studierna med verkstadsarbete för att få röra på kroppen: 

Sen tänker man, jaha jag har snicken också, nej men förstår du? Ja, men där får man ju för fan 

ingen utbildning… 

- Kan man gå här och arbeta i verkstad under samma period? Eller måste man välja? 

- Ja det kan man. Man kan ha olika dagar på sitt schema eller gå halva dagar. Det gör vi upp 
tillsammans. 
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Det man kan satsa mer på är kanske mer tysta rum och verkligen se till att det är tysta rum i så 

fall. 

Koncentration och uthållighet är viktigt för att kunna studera. Brist på koncentration och ut-

hållighet kan utgöra stora svårigheter om den enskilde inte tillägnar sig strategier eller får stöd 

att bemästra dem: 

Jag började, men så fort det blev svårt så hoppade jag av det där. 

Är det intressant har jag nog inte svårt att lära mig, men tycker jag ganska snabbt att det är trå-
kigt rent ut sagt, så då blir det nog det här att jag inte orkar bry mig faktiskt. 

För den som kommer under medicinsk behandling för sin ADHD kan detta bli en vändpunkt 

vad gäller koncentration och uthållighet, viktiga förutsättningar för att lyckas med studier: 

Det är tack vare medicinen som jag har kunnat studera över huvud taget. Innan, när jag började 
studera provade jag att köra utan medicin men det gick inte över huvud taget. Jag kom ingen-

stans. Jag kunde inte samla tankarna. Kunde inte läsa en bok överhuvudtaget. Jag har försökt 

även när jag var liten i skolan men det har ju inte gått liksom så jag har bara slängt böckerna och 

inte ens tittat på dem. 

När jag fick den här medicinen och öppnade en bok, jag tänkte ”jag måste ju prova och se om 

jag kan läsa en bok” och det hade kommit en ny bok med Steven King som jag gillar, jag tänkte 

att jag måste prova den där boken och jag provade den och helt plötsligt så fastnade jag i den, 
jag kunde inte sluta läsa, och texten låg kvar på samma ställe och det flöt inte ihop och … Ja, det 

kanske var det också som låg till grund för att jag började studera sen, (ja) att jag märkte att det 

funkade helt plötsligt, jag märkte att jag kunde samla mina tankar, var inte så tankspridd, jag 

kunde lägga in hela min dag i olika fack så här och slippa att ha det som en enda röra i skallen. 

Att behärska det skrivna språket är en förutsättning för formella studier. Svårigheter med 

skriftspråket kan utgöra ett hinder: 

 Jag blev arg på mig själv i skolan för att jag inte kunde läsa/…/  Jag fick lättlästa böcker och det 

var pinsamt.  

 Jo, det var bra lärare, men det funkade inte för mig. Jag hade svårt att läsa och skriva, det har 

alltid varit det.                     

6.3.5.2 Inre motivationsfaktorer och motstånd 

Inre motivation handlar ofta om glädje, stolthet och intellektuell stimulans. En inre drivkraft 

hos individen som går på djupet. Exempel på yttranden relaterade till inre motivation utifrån 

olika aspekter följer här. Det finns hos vissa informanter en önskan om att förändra hela sin 

livssituation, att börja om från början med sitt liv och då ta studier mer på allvar för att få ett 

bättre liv: 

Ja, man blir äldre och tiden går, och jag skulle vilja att allting började från noll och man började 

skolan och då skulle man kunna ändra det ena och det andra, fortsatt och fått nånting bra, kanske 

inte suttit i fängelse idag, öppna en egen firma eller jobba, få ett bra jobb och så vidare… 

För den som sitter i fängelse finns det många andra faktorer som spelar in huruvida studier 

kan vara aktuellt. Många påtalar behovet av att få hjälp med sitt missbruk som det allra vikti-

gaste för att påbörja en ny bana som laglydig medborgare. Utbildning kommer senare. Be-

handlingen gäller livet och då kan motivationen bli så stark att man håller ut över tid:  
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- Du har svårt med uthållighet och koncentration säger du, men behandlingen har du trots allt 

fortsatt i mer än sex månader… 

- Ja, visst. Jag kanske inte tror på hela programmet men jag tror nånting är det ju som fungerar, 

det märker jag ju. Och det har ju gett mig verktyg att ta med på utsidan för det är ju där den 

verkliga prövningen kommer. Som de flesta säger att det är ju lätt att vara drogfri här inne, 

och sköta sig här inne, men när grindarna slår igen bakom dig det är då den verkliga utma-

ningen kommer och jag måste ta till verktygen jag har lärt mig i behandlingen och Brottsbry-

tet för att inte falla tillbaka igen och jag tror faktiskt att jag kommer att fixa till det alltså. Så 

pass mycket har jag lärt mig.  

- Och det kanske var ännu viktigare än betyg? 

- Ja, förmodligen var det väl det, eftersom det handlar ju ändå om mitt liv om jag vill fortsätta 
leva det här trassliga livet som jag haft innan eller om jag vill börja om på nytt och försöka 

lösa det här (mm) så självklart är det viktigt            

- och då tänker jag att både Brottsbryt och framför allt behandlingen som är så lång… Brotts-

brytet är ju ändå koncentrerat till 10 veckor medans sju månader säger du behandlingen har 

tagit, det är ju inte så mycket praktiskt. Det måste ju vara mycket för huvudet, att tänka… 

- Det är mycket, absolut, visst är det mycket, och det är därför det är skönt att det är halva da-

garna och sen att det är verkstaden, så det är viktigt. Jag hade nog inte klarat av att gå inten-

sivbehandling där det är behandling hela dagarna, det hade varit för mycket för mig 

- Det kanske också var en kombination då som inte var så lätt för dig att hantera, med behand-

ling och studier, för då blir det lite likartat, det är huvudets (precis) värk och inte hantverk, 

något av det.  (ja) Och det är ju bra att du har kunnat hålla ut och fortsatt med den biten. Vad 
är det som har gjort att du inte har blivit ”terapitrött”, som tidigare skoltrött?  

- Jag har varit väldigt trött på terapin också, det har jag varit, man har ju inte bara bra dagar. Det 

har blivit för mycket många gånger där uppe, och, men jag har ändå tänkt att jag har kämpat 

mig igenom det där, liksom, för som sagt det är värt det, och jag märker ju att det fungerar. 

Det är väl det som har varit min morot att det fungerar och då har jag tänkt att ”jag fortsätter 

lite till så kanske det kommer nya grejer” så det är ju det som har fått mig att vilja fortsätta.  

Flera uttrycker ett inre sug och en lust att lära för sin egen skull. Utbildning kan ses som något 

lustfyllt och intressant för den egen personliga delen: 

Jag har ju gjort svetsutbildningen, den har jag ju gjort för att jag ska kunna svetsa själv, inte för 

att jag ska jobba som svetsare, likaså verkstadsteknik också, då får man hålla på med allt möj-

ligt, och så ska man klara av att svarva och bygga kuber och…: 

Jag har ju intresse för det, eller vad man ska säga, allting är ju intressant på sitt sätt. 

Intresse, bra att ha, roligt kanske till och med, det vet man ju inte, insikt, för det vet man ju inte, 

jag har ju inte kört det, så jag kan ju inte, ja det är mycket sånt. 

Men också som samhällsmedborgare, för att bli mera självständig: 

 För att jag ska kunna klara mig själv också, på utsidan, när det kommer några papper. 

Utbildning innebär också frihet och oberoende: 

Man kommer långt med det. Som mina syskon till exempel, dom behöver ingen hjälp, vill dom 
ha jobb kan dom få det, dom har massor av jobb bara genom att kunna skriva och räkna matema-

tik.  

Utbildning gör dig modigare. Du vågar ta för dig i samhället. En informant talar engagerat om 

hur hans dotter ska lära sig för att våga ta plats i samhället. Han vill som pappa till sin dotter 

stödja och uppmuntra henne att ta studierna på allvar: 

Jag vill att min dotter ska lära sig så att hon blir superduktig. Så att hon när hon är vuxen känner 

att ”det här klarar jag”. Hon ska inte behöva vara rädd. Hon ska vara säker på sig själv. Jag ska 
fixa så att hon får uppleva att hon är bäst. Hon behöver inte vara rädd för att skaffa ett jobb, hon 

går bara och anmäler sig för det.  
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Utbildning är betydelsefullt för känslan av att vara allmänbildad: 

- Måste man lära sig de andra sakerna? 

- Ja, det är klart att man har stort behov av att lära sig svenska engelska och så där… det märker 
man ju nu, man hänger ju inte med lika mycket. Visst, jag klarar mig, det gör jag, när det gäll-

er att räkna och så där liksom, men man kan ju aldrig bli för smart.   

Utbildning är också viktigt för känslan av tillhörighet, att vara en del av en social gemenskap. 

Att sakna den grund som de flesta jämnåriga delar kan ge en känsla av utanförskap: 

 Det känns ju inte bra liksom, det är jobbigt när vissa säger ”det här har jag lärt mig i skolan” 

Motståndet kan till exempel handla om att inte vilja visa sin okunnighet genom att ställa frå-

gor i en tänkt lärandesituation: 

Det kan komma någon dag när det har varit problem, eller jag är trött eller att det är en svår text 

så jag kan inte koncentrera mig på den, kan inte fatta själva texten, och jag hatar när jag ber om 

hjälp /…/ det pirrar i magen, jag känner mig som en idiot…  

Det är som att hoppa på en cykel och inte cykla, man lär sig inte. 

Det finns också ett inre motstånd mot att påbörja något som kanske inte kommer att hinna 

slutföras. Studierna har inget värde i sig: 

Jag är principfast så in i helsike, så om jag säger att jag ska gå en kurs, skulle jag ge mig fan på 
att gå den, då skulle jag nog ta den tror jag, men det vore ju drygt om jag skulle gå den här och 

sen får jag börja om där ute, ja det är ju det… 

- Du vill inte börja för att inte riskera att behöva avbryta? 

- Nej… nej… det är just det som skulle ta knäcken på mig, för då har jag börjat vet du… 

Enligt lustprincipen sviktar motivationen i det omvända fallet, om det inte upplevs lustfyllt: 

Är det intressant har jag nog inte svårt att lära mig, men tycker jag ganska snabbt att det är trå-

kigt rent ut sagt, så då blir det nog det här att jag inte orkar bry mig faktiskt. 

6.3.5.3 Yttre motivationsfaktorer och motstånd 

Yttre motivation handlar om yttre mål och belöningar, kopplat till en instrumentell syn på 

utbildning. Utbildning är bra att ha av olika skäl. Det motiv som nämns oftast är nyttan av 

studier för att få tillgång till arbete eller vidare studier. En medvetenhet finns om arbetsgiva-

res krav även om den egna förståelsen av nyttan skiftar: 

Ja, det är ju viktigt, är det ju, alltså har man, klarar man av skolan, går ut skolan, alltså som nu, 

om jag söker jobb och grejer då, de flesta jobben kräver ju att man har gått ut skolan och så vida-

re. 

Jag bestämde mig och skrev ansökan direkt, för jag tänkte att om jag inte lär mig det här (att bli 

säkrare på att skriva), för jag tänkte direkt på jobbet, tänkte om jag inte får till exempel jobb 

som truckförare tänkte ja, då kanske jag ska jobba med något annat, vad som helst, och man 
måste kunna skriva… 

Bristande kunskaper kan göra det svårt att klara av ett arbete och behålla det, särskilt om 

kunskaperna om det skrivna språket är bristfälliga: 

Jag fick ett jobb på IKEA och skulle jobba i kassan, men jag kan ingenting om kassa och såna 
saker så jag sa upp mig. 
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Jag försöker faktiskt nu komma igång på de sista 3-4 månaderna, att jag ska lära mig skriva lite 

på datorn. Jag tänkte jobba som truckförare men för att utföra arbetet måste du skriva in det i da-

torn. Det kommer att vara svårt för mig. Jag vill bli säkrare på att skriva så att det blir lättare för 

mig, skriva bara snabbt och sen ta nästa hylla. Om det blir fel är jag färdig, då får jag sparken. 

Men också meriten i sig, betyget, omnämns av flera som ett viktigt dokument att ha. Syftet 

med att äga dokumentet framstår som mindre tydligt än just längtan att äga det: 

- Plugga det är inte intressant för mig. 

- Så det är bara meriten du skulle vilja ha på något sätt? 

- Ja. 

… kan vara kul också att visa upp, du vet. 

Det är ett välkänt faktum att arbetsgivare i hög utsträckning går på formella meriter vid an-

ställning, vilket är en anledning till att välja studier: 

Många vill ju hellre, tar ju hellre någon som har fin utbildning än nån som kan grejerna, det ser 

ju bättre ut med utbildning. 

… en önskan att jag hade fått ett betyg, självklart, det ser bättre ut, och jag har ju större chans att 

få med mig det i arbetslivet också där, det är lätt att vara efterklok men nu är det som det är… 

Vikten av att ta vara på de chanser som kommer i ens väg, även möjligheten att studera: 

För jag vet ändå, vad fan, det är inte många som får jobb nu alltså, så man ska ändå ta det som 

man kan, det lät sjukt men man ska ta vara på det man klarar av och det man har tillgång till… 

- Var det lättare att ansöka om studier här i fängelset? (ja) Varför då? 

- För att få tiden att gå, passa på att göra nånting bra av tiden när man ändå är här liksom..  

- Tiden har du när du är här (ja) men sen så gav du upp i alla fall (ja). Vad är det om du skulle 

vikta olika sysselsättningar i fängelset, hur viktigt är det med studier i relation till arbete, 

behandling och olika inslag som händer här under fängelsetiden, vad är viktigast för dig, el-

ler har varit om du tittar tillbaka? 
- Det är ju att ha nånting att göra alltså, få tiden att gå. Sen skadar det ju inte om det är lite 

olika saker man gör, som sagt, det var väl mycket därför jag ville vara både i verkstad, 

Brottsbrytet (ett av många ackrediterade påverkansprogram inom kriminalvården), och 

skolan för att man får lite omväxling, och då gick dagarna lite fortare tyckte jag. Det var ett 

tag då jag bara var nere i verkstaden och det går inte lika fort eftersom det är samma mono-

tona jobb, samma hela tiden, men det är lite olika program och så som har fått tiden att gå 

fortare för mig.  

Att ha en utbildning ökar valmöjligheter när det gäller arbete och försörjning, att inte ha en 

utbildning begränsar: 

Ja, det är klart, jag tror jag hade kommit längre om jag hade haft utbildning, jag hade haft lättare 

att få jobb och så där. 

Yttre motstånd handlar bland annat om ekonomi. Som vuxen kan det vara svårt att finansiera 

en utbildning. Det finns ett motstånd mot att skuldsätta sig. Detta är inte ett logiskt argument 

mot att studera i fängelse eftersom det är gratis, ja till och med betalas en viss ersättning vid 

studier såväl som arbete och deltagande i behandlingsprogram i fängelse. Alltså ett unikt till-

fälle att studera utan att dra på sig skulder. Men för många kommer förmodligen tanken på 

studier inte upp eftersom det i alla andra sammanhang finns en ekonomisk aspekt med i över-

vägandet och därmed har åsikten redan etablerat sig, att studier innebär kostnader:  
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Om jag hade tillräckligt med pengar liksom då… och kunde försörja min familj samtidigt som 

jag gick i skolan, då… skulle jag faktiskt… 

Förutom pengar anges tid som ett skäl att inte studera ute i det civila samhället: 

Min farsa, han har haft möjlighet men han har inte gått i skola, han kan inte läsa och skriva, han 

har levt kriminellt hela sitt liv. Han hade inte tid med det där, han tjänar pengar på annorlunda 

sätt 

Motstånd kan också handla om osäkerhet om nyttan: 

- Tvekar du på grund av osäkerhet? 

- Jag vet inte, jag tror inte att jag bryr mig så, vad jag kan och inte kan... Jag tror jag tänker 

mycket ”Behöver jag det verkligen? Ger det mig någonting tills jag kommer ut?” Det är väl 

det… ”Hjälper det här mig?”. 

Tvekan kan också bero på att strafftiden är kort och det är osäkert om kursen hinner fullföljas 

före frigivning: 

Först tänkte jag utbildning, men jag har för kort straff. Jag hinner aldrig få utbildning. Utbild-

ning det skulle vara bra, om jag hade längre straff då skulle jag börja plugga tror jag. 

Jag har velat om studier, ja det har jag gjort, det här straffet har jag faktiskt… jag vill plugga fö-

retagsekonomi, men samtidigt så vet jag inte om det är nån idé om jag ska vara ärlig, för jag har 

sju månader kvar och det är väl vad man hinner på sju månader… med kapacitet tio i handi-

kapp… 

Eftersom studier inte har något egenvärde upplevs det som onödigt att börja utan att slutföra: 

- Är du orolig för att misslyckas?  

- Nej, men jag tycker att det är onödigt att slösa bort tiden, om jag vet att jag inte kommer att 

få betyg i det här så varför ska jag göra det? 

Jag vill plugga företagsekonomi, men samtidigt så vet jag inte om det är någon idé om jag ska 

vara ärlig, jag har sju månader kvar och vet inte om jag hinner… 

Om studierna inte räknas på utsidan utan bara är ett tidsfördriv så är det inte värt mödan. 

Omgivningen påverkar också den egna motivationen ibland positivt och ibland negativt, men 

påverkar gör den. Det sociala samspelet kan utgöra ett hinder för studier. Relationerna intag-

na emellan är viktiga. Positionering och nätverksbygge, eller bara social samvaro, återknyt-

ning av tidigare kontakter innanför fängelsemurarna. 

Jag tror att för mig var det svårt för att här (i Lärcentrum) träffar man killar som man varit med 

på avdelning innan så kanske man har flyttat och då vill man hellre sitta och prata med dom… så 

var det för mig i alla fall … Sen har man ju alternativ man kan gå in i olika rum och plugga men 

jag tycker det var roligare att prata. 

Vikten av att de som beviljas studier verkligen fokuserar på att studera när de är i lokalerna 

poängteras. Det finns en risk att de annars stör andra och kanske till och med sänker studie-

motivationen hos andra studerande: 

- det är just det problemet att det kanske är många som går ner här för att slippa gå till verk-

städer, det kunde jag känna att det fanns några tidigare… 

- Och de kanske inte ens var motiverade att studera? 

- Nej, de går hit istället för att slippa jobba, ja, och då blir det lite fel och det kanske man kan 
tänka på att sålla ut lite mer.  
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6.3.5.4  Mellanmänskliga relationer 

Motivation har hittills förklarats utifrån inre eller yttre faktorer. Jag vill nu lägga till ytterliga-

re en dimension i analysen av intervjumaterialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, nämli-

gen relationers betydelse för motivationsbegreppet. Motivation uppstår i mötet, samspelet 

mellan två eller flera individer, det Johansen (2000) kallar mellanmänskliga relationer. Utan 

detta möte kanske ingen motivation uppstår. Detta är extra betydelsefullt för personer med 

ofullbordad grundutbildning och tidiga negativa skolerfarenheter: 

- Samtidigt har jag pratat med någon idag som säger att motivet var kanske inte så bra för att 

börja studierna, men under tiden så växte nånting, så hände det nånting och då tänker jag ju 

att det vill jag gärna ge människor den chansen att överraska sig själva kanske, att upptäcka 

något under vägen. 

- Ja absolut! 

En intressant lärdom en informant gjort är att ju mer man själv satsar desto mer får man i gen-

gäld tillbaka. Det gäller inte bara pengar utan även insatser för personlig utveckling, vilket 

ligger nära till hands att jämföra med utbildning: 

Ja, jag blev överraskad, terapeuten sa till mig ”Testa! Det är en hundraprocentig behandling och 

om du bara ger tjugo procent kan du inte få hundra tillbaka.” Så jag tog chansen, och de tre ste-

gen jag har gjort har förändrat mig som person. Jag ser på livet helt annorlunda nu. 

I dialog med en annan kan de egna värderingarna klarna, vilket visar vikten av att använda 

språket, det talade eller skrivna, för att tänka. För den som är skriftspråkligt osäker, blir det 

talade språket desto viktigare: 

- Om vi skulle utforska de här båda vågskålarna då, när du fortfarande velar, vad är det för 

olika tänkbara skäl som skulle väga mer, och tyngst, för att du skulle börja studera? 

- Skulle jag väga upp det så, då vet jag, då finns det inte mycket som säger emot. 

- jaså! Nehej.  
- Då skulle jag nog börja… med det på en gång. Och jag funderar faktiskt på att lämna in en 

anhållan också om att köra företagsekonomi                               

- Så om du säger, om du verkligen skulle tänka efter då är valet  

- Enkelt 

- jaha (skratt) men ändå 

- när man står där, ja men man ska få det gjort också, man ska komma till skott helt enkelt 

Självkänsla och stöttning från omgivningen är också viktiga framgångsfaktorer. En informant 

kom över sina rädslor, började studera på nytt i vuxen ålder under ett längre fängelsestraff och 

har tillägnat sig en god studieteknik. Hans upplevelse av att studera som vuxen är mycket 

positiv: 

Jag har kunnat jobba i min egen takt och köra på som jag vill… Jag var jättenervös när jag skulle 
börja, men jag ville utmana mig själv… jag valde att börja med ett ämne som jag kände mig lite 

säkrare på… 

Att studera på distans var en ny erfarenhet och kändes lite nervöst, men föll väl ut: 

Det kändes nervöst att jag skulle ringa och ha kontakt med min lärare varje vecka och sitta och 

prata med henne i telefon på tyska fast jag inte kunde så mycket då/…/ Hon såg att jag hade po-

tential så hon skickade ju jättemycket material och lät mig utvecklas så att jag kunde få högre 

betyg … 
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På frågan om vad som fick honom att våga kasta sig ut i det okända trots rädsla, och se det 

som en utmaning berättar han om hur motivationen till förändring och självkänslan vuxit sig 

starkare i kombination med stöttning från både lärare och andra i omgivningen:  

Det var väl att jag kände mig rätt stark i mig själv och trygg i mig själv och sen ville jag inte 

fortsätta på min gamla bana med kriminalitet utan jag ville förändra mitt liv och då kände jag att 

det var lika bra att satsa på skolan då och skaffa betyg i det och sen blev jag ju stöttad från olika 

kontaktpersoner och präster som jag haft kontakt med, så det var väl dom som gav mig styrka 

kanske, så bara körde jag/…/ lärare på plats finns alltid till hands och man får den hjälp man be-

höver, man kan bara knacka på till lärarnas kontor. 

Det krävs ett kognitivt mod för att våga pröva när man inte vet hur det kommer att gå. Detta 

mod kan uppstå både inifrån och utifrån, men framför allt när båda samverkar. 

6.3.6 En fyrfältare 

De fyra olika karaktärerna vad gäller inställning till studier tillsammans med resonemanget 

om inre och yttre motivation och motstånd kan kopplas samman i en fyrfältare enligt nedan: 

 

 

Den yttre ramen (blå) utgör av de nödvändiga förutsättningarna som måste vara uppfyllda för 

att motivation ska finnas. De dubbelriktade pilarna visar på en rörlighet på en skala, det hand-

lar inte om antingen eller utan både och. Inom varje individ finns både motivation och mot-

stånd i olika grad. Talet om lärandeidentiteter som motsägelsefulla, flyktiga och sköra illustre-

ras med dessa pilar. Samma person kan under ett samtal uttrycka både stark motivation och 
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stort motstånd. Proportionerna kan pendla under samtalets gång. Störst stabilitet visar Den 

aktive och insiktsfulle och Den avvisande. Störst rörlighet fanns sålunda hos den tveksamme 

sökaren och Den orolige och osäkre, vilket tyder på att det är enklare att fortsätta på en insla-

gen väg när både inre och yttre faktorer samverkar. Starkast motivation upplever Den aktive 

och insiktsfulle när både yttre och inre motivation samspelar. När dessa faktorer inte samver-

kar uppstår en ambivalens, en velighet som vid första anblicken kan verka problematisk men i 

själva verket också innebär en öppenhet för förändring.   

6.3.6.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det jag vill lägga till som en innersta kärna utifrån ett sociokulturellt perspektiv är ett mittfält 

som inte finns enbart i individens inre eller i den yttre omgivningen, utan just uppstår i det 

medmänskliga mötet. ”No man is an island, Entire of itself” skrev John Donne på 1600-talet. 

Ingen människa börjar studera enbart utifrån sig själv. Skriftkulturen är ett kulturellt fenomen. 

Den sitter inte i medfödda gener. Enligt Säljö (2000)  är innebörd och mening kommunikativa 

och inte biologiska företeelser. Det framstår som allt tydligare att begreppen utbildning och 

kunskap saknar mening utan kommunikation. Kunskapssamhället bygger i mycket stor ut-

sträckning på det skrivna ordet. Motivation kommer inte heller utifrån yttre påtryckningar 

eller organisatoriska förutsättningar utan vi påverkar hela tiden varandra. I möten med andra 

människor kommer vi en bit i taget i att synliggöra våra egna funderingar och om relationen 

är god, öppnar vi också upp för att ta in andras tankar och göra till våra egna, men på vårt eget 

vis. Motivationen hos en individ avspeglar vilka personer och grupper han omger sig med. Att 

i egenskap av lärare eller forskare inom pedagogik sitta ner och samtala om studier och deras 

betydelse med personer som har andra livserfarenheter är ett exempel på mellanmänskliga 

möten där egna funderingar kan stötas och blötas. Om mötet sker i en öppen atmosfär med 

ömsesidig respekt kan också nya tankar födas och slå rot, hos båda parter. Samtal om studier 

är rekryterande i sig. Assarsson m fl (2005) beskriver hur talet om utbildningsanordnare har 

en rekryterande effekt och att tillgång skapar eller lyfter fram behov. Detta bekräftas ytterliga-

re genom denna studies resultat. 

6.3.4 Utbildningsfrågan är inte alltid den viktigaste frågan 

Under intervjuerna framkom att det finns annat än studier som är viktigt för en ung intagen 

med kort utbildningsbakgrund att ägna sin tid åt under tiden i fängelse, vilket gör att frågan 

om att studera, eller inte, får lägre prioritet. Det kan handla om att komma under medicinsk 

behandling för en allvarlig sjukdom som också gör att all kraft går till att klara av den behand-

lingen. Det kan också handla om att gå i behandling för ett missbruk. Missbruket är det primä-
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ra problemet, utbildning blir sekundärt. Deltagande i påverkansprogram väger tyngre än stu-

dier för villkoren under verkställigheten, vilket förklarar varför studier ibland väljs bort. Rela-

tioner, roller och positionering i relation till andra intagna är också viktiga för unga intagna. 

7. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om unga kortutbildades inställning till utbild-

ning och motivation att studera i fängelse. I följande avsnitt problematiseras och diskuteras de 

resultat som framkom i relation till tidigare forskning. Först diskuteras om antalet kortutbil-

dade som studerar är högt eller lågt och ur vems perspektiv. Därefter diskuteras motivation 

utifrån formeln M = V x P (Shah, J & Higgins, E T 1997) och sedan utifrån Jenners (2004) tre 

faser: igångsättande motivation, uppehållande motivation och motivation att nå sina mål. En 

stor del ägnas åt pedagogiska implikationer, både insprängt i sitt sammanhang och under en 

separat rubrik mot slutet. Så infogas några synpunkter från intagna vad gäller studiemiljön. 

Till sist frågar jag mig om jag fått svar på mina frågor samt föreslår fortsatt forskning. 

7.1 Fler studerar nu 

Denna studie har gett en fördjupad insikt om komplexiteten i frågan om att studera eller ej. 

Jag konstaterar utifrån både litteratur och empiri att motivation för studier är långt ifrån en 

självklarhet för gruppen unga, kriminella med ofullständig grundutbildning eller kort utbild-

ningsbakgrund. I Kriminalvårdens måldokument betonas vikten av att nå denna grupp som ett 

prioriterat mål. Nationell statistik från 2006 visade att andelen som studerade i gruppen med 

ofullständig grundutbildning endast var 25 % (utan angiven ålder, alltså inte helt jämförbara 

siffror). På anstalten där denna studie genomförts studerade fem av elva unga med ofullstän-

dig grundutbildning, dvs ungefär i lika hög grad som hela urvalsgruppen yngre än trettio (50 

%) oavsett utbildningsbakgrund. En orsak till det förhållandevis höga (?) antalet kan vara den 

extra insats som görs på den undersökta anstalten för att söka upp och bjuda in till förutsätt-

ningslösa samtal om studier, som ett led i rekryteringen av unga. I resultatredovisningen jäm-

fördes också deltagandet bland unga intagna 2006 och 2012. En markant ökning märktes i 

andelen studerande. 

En högre andel unga studerar alltså nu på den aktuella anstalten jämfört med nationell statistik 

från 2006. En fråga som uppstår är om det är en god nivå (50 %) eller om målet skulle vara att 

ännu fler studerar. Det är naturligtvis en för liten grupp för att dra statistiska slutsatser, och 

det var heller inte syftet, men antalet ger ändå en fingervisning om att andelen höjts på ett 

påtagligt sätt. Utifrån normen i samhället kunde målet snarare vara att alla i urvalsgruppen 

skulle höja sin kompetens till motsvarande gymnasiekompetens för att ha en chans till återan-
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passning i samhället och därmed minska risken för återfall i brott. Ur ett samhällsperspektiv 

är det angeläget att ha med alla på utbildningståget för att kunna bidra till samhällsbygget och 

den demokratiska processen (Ahl, 2004).  

Utifrån enkätsvaren, där alla utom en svarade att utbildning är ”ganska viktigt” eller ”mycket 

viktigt” (98 %), är andelen som faktiskt studerar istället anmärkningsvärt låg. Bara hälften 

studerar trots att de säger att det är ”viktigt”. Det kan ha flera orsaker: att nödvändiga förut-

sättningar saknas, som att vara vid god hälsa, eller att få en eventuell ADHD medicinskt dia-

gnostiserad och behandlad för att kunna koncentrera sig på studier, eller att ämnesutbud och 

tillgång till studieplats och lärare inte svarar mot behovet hos individen. Bristande läs- och 

skrivförmåga kan också utgöra ett hinder för studier. Skriftspråket är ett huvudredskap för 

kunskapsutveckling oavsett ämne. Några har provat på att studera men avbrutit, vilket ofta 

benämns som motivationsbrist. Det är en kraftig förenkling. I verkligheten består denna ”mo-

tivationsbrist” av en mängd olika orsaker. En är att individer upplever en alltför stor skillnad 

mellan sin självuppfattning och hur de passar in i utbildningsmiljön (Ahl, 2004). 

Enligt Jenner (2004) påverkas motivationen av huruvida målet för studierna syns uppnåeligt. 

Studerande med inlärningssvårigheter av olika slag kan ha både för hög och för låg tilltro till 

sin egen förmåga, vilket påverkar både motivationen att börja studera och uthålligheten att 

fullfölja dem. Jag uppfattar också att det finns en grupp som vet att utbildning är viktigt, där-

för svarar de också så på frågan om betydelsen, men det stannar vid retorik. ”Det gäller inte 

mig” är ett uttryck för defensiva tankemönster som uppstår när en människa blir orolig över 

diskrepansen mellan nuvarande verklighet och en önskad verklighet men inte ser något sätt att 

förändras. Anna Freud (1936) benämnde dessa försvarsmekanismer förnekande, rationaliser-

ing eller projicering. 

Att en åsikt eller värdering skulle omsättas i praktisk handling är inte självklart för den som 

bär på erfarenheter av skolmisslyckanden. Den akademiska självbilden kan vara mycket låg 

(Swalander, 2007). Många uttrycker känslan av ett utanförskap och ser sig inte som en del i 

samhället. Så länge man ser sig som avvikare från det ”normala” är det ingen idé att studera. 

Ibland talas det också om inlärd hjälplöshet (Olsson, 2007), ett begrepp som jag tror är till-

lämpligt på en del av de informanter som svarar att studier är viktiga utan att själva därför 

studera. 

7.2 Motivationsbegreppet 

Om den klassiska formeln M = V x P (Shah, J & Higgins, E T 1997) appliceras på gruppen 

unga med kort utbildningsbak-grund, blir det begripligt att studiemotivationen kan vara både 
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låg och obefintlig hos den som ur samhällsperspektiv är i störst behov av utbildning. Båda 

faktorerna kan ha lågt värde eller noll, dvs det tillskrivna värdet (V) är inte självklart, att t ex 

kunna få ett jobb, eller ens att vilja ha ett jobb. Inte heller det förväntade resultatet (P) att tro 

sig om att klara av ett jobb eller att studier skulle leda till anställning.  

Utifrån tidigare negativa skolerfarenheter, som att bli förpassad till särskild undervisnings-

grupp eller rentav avstängd från grundskolan, är det begripligt att studier inte har en självklar 

attraktion i sig. Något nytt måste till för att ändra inställning. Många beskrev också en social 

utsatthet under uppväxten. Informanternas berättelser stämmer väl med Smith & Spurlings 

(2001) första grundläggande påstående om vuxnas motivation att lära, som bygger på Bandu-

ras teorier: 

1. The levels of learning motivation displayed by individuals reflect their social and economic 

experiences in general and their family experience in particular. 
 

 (Smith & Spurling, 2001, p 1) 

Nivån på motivationen att lära avspeglar en individs tidigare erfarenheter i allmänhet och 

inom familjen i synnerhet. Motivation enligt Jenner (2004) kan delas in i tre delar: igångsät-

tande, målsträvan (uppehållande) och att fullfölja sina studieplaner och gå i mål. 

7.2.1 Igångsättande motivation 

För att överväga att börja studera, efter att ha misslyckats i grundskolan som barn, krävs att 

individen är någorlunda trygg och vågar vistas i transitional space som West (1996) benäm-

ner tillståndet, för att inte förbli i immanens, inom de egna tankemönstren, utan att låta sig 

påverkas av omvärlden. Inom MI talar man om vikten av ambivalens. För att välja att studera 

krävs först och främst en vilja till förändring, och en önskan om social transformation. Det är 

inte självklart för en ung person som valt en kriminell livsstil. För den som länge levt i ett 

utanförskap i samhället pga missbruk och kriminalitet krävs en ”synvända” för att börja fun-

dera på studier som något som gäller också mig. Fields (2005) menade att de flesta männi-

skorna har en inneboende förmåga till förändring men saknar övertygelse och tillräckligt 

starkt självförtroende för att fatta beslut om förändring. Detta resonemang kan tillämpas på 

både Den orolige och osäkre och Den tveksamme sökaren. 

Utbildning innebär att låta sig påverkas i sina uppfattningar, att utvecklas och förändras, att 

utveckla en ”learning identity”. Tidigare forskning säger att personer med kort utbildning ten-

derar att se utbildning mer instrumentellt, studier kan ge arbete. Detta bekräftas i denna studie 

och kan appliceras på Den tveksamme sökaren. Han har endast en vag bild av vad utbildning 

kan innebära. Den som studerat längre, Den aktive och insiktsfulle, har med åren fått en bre-
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dare syn på utbildning, att utbildning i sig kan vara meningsfullt och utvecklande, oavsett vad 

det leder till. Nielsen (2005) talar om att leva oreflekterat eller att ”leva sitt projekt”. Det är 

inte självklart för alla att vilja eller våga ta risken och kliva ut på okänt vatten. Den orolige 

och osäkre gör det inte utan stöd. Många ger uttryck för att pendla mellan ytterligheterna mo-

tivation och motstånd, se den dubbelriktade pilen i fyrfältaren s 57, och växlingarna kan gå 

snabbt. Det är alltså inte så att man antingen är motiverad eller inte utan ofta både och. Fields 

(2005) har utarbetat ett program utifrån MI (motivational interviewing) för att motivera vuxna 

att åter börja studera, där individen under fem träffar kan utforska och bearbeta sin ambiva-

lens inom trygga, understödjande och respektfulla ramar. Detta program skulle kunna ligga 

till grund för en mer medveten strategi för rekrytering till utbildning i fängelse. Genom tidiga-

re forskning är det känt vad som utmärker vuxna som väljer högre studier (Hedin & Svensson, 

2011). Däremot är det inte lika klart vad som får studieovana vuxna att återvända till studier.   

Det är i det rum som West (2005) benämner transitional space som de fyra karaktärerna trä-

der fram, åtminstone två av dem. Den avvisande vill helst inte vistas i rummet för att inte ris-

kera påverkan som han inte själv är trygg i. Den aktive och insiktsfulle beskrev hur han har 

varit i detta rum, men med stöd och växande självkänsla tagit sig igenom till att bli en mogen 

vuxenstuderande med en utvecklad learning identity som förmår ta eget ansvar för sina studi-

er och sin framtid. Den tveksamme sökaren och Den orolige och osäkre rör sig i rummet. De 

”velar fortfarande” och det är dessa båda som fått ge namn åt studien. Kanske provar de på 

studier en kort period men kan avbryta lika fort. Lärande-identiteten är motsägelsefull, flyktig 

och skör, som Crossan m fl (2003) beskriver i sin studie. Även Johnson m fl (2010) talar om 

sårbarhet och skörhet när vuxna företar resan från grundläggande vuxenutbildning och vidare 

till högskola. Det är här Fields teorier om betydelsen av att stödja individen i att utforska och 

bearbeta sin ambivalens kommer in. 

Därför är också den mellanmänskliga relationen (Johansen, 2000) så viktig för att stödja indi-

viden i att våga och vilja stanna tillräckligt länge i detta rum för möjlig förändring ”transitio-

nal space”. Övertygelsen växer i dialog med andra. Goda relationer mellan lärare och stude-

rande samt en god studiemiljö anges som viktiga faktorer för att skapa motivation hos dem 

som har misslyckats tidigare ”The key to motivating students to learn is to develop good rela-

tionships with them based om mutual respect and recognition which help rapport to develop” 

(Vizard, 2009, p 45).  

Den aktive och insiktsfulle berättar hur hans självkänsla vuxit sig starkare med tiden och att 

han därför vågade tänka tanken på att börja studera. Han talar också om hur betydelsefullt det 
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var i början att känna stöd från bl a lärare för att få ökad tilltro till sin förmåga. Att inte börja 

med det svåraste ämnet, utan något som den studerande bedömde som möjligt att klara. Med 

upplevelsen av framgång, stärkte tilltron ytterligare. 

Därtill krävs information och kunskap om vad och hur man kan studera. Den tveksamme sö-

karen talar om att han inte vet riktigt hur det går till och vad som finns att välja. Ytterligare 

krävs en tilltro till den egna förmågan att faktiskt kunna klara av studiesituationen och att 

göra framsteg. Den orolige och osäkre vet inte om han kommer att klara av att studera och 

tvekar därför inför att ge sig in på det. Den akademiska självbilden är låg. Talet om inlärd 

hjälplöshet (Olsson, 2007) utifrån tidigare skolmisslyckanden kan appliceras på både honom 

och många andra med liknande erfarenheter. 

Studier och utbildning behöver tillskrivas ett tillräckligt högt värde för att vara eftersträvans-

värt. Sist men inte minst får det inte kosta för mycket i ansträngning, se formeln på s 13. Den 

avvisande kommer fram till att det är för likt grundskolan, och avbryter därför ganska snart 

studierna. Han tror inte att studier kan ge honom ett arbete i framtiden ändå. Den kriminella 

livsstilen är fortfarande lockande och han är inte särskilt intresserad att förändra sin livsstil. 

Därmed framstår utbildning som alltför kostsamt och ett traditionellt arbete inte särskilt åtrå-

värt. Han har trots allt provat på att studera en kort period, vilket är i linje med att även den 

som vanligtvis inte ser sig själv som en studerande kan tillfälligt delta i studier (Crossan m fl, 

2003). 

Motivation i alla dess aspekter är möjlig att påverka i samspel och dialog. Särskilt viktigt för 

målgruppen med ofullständig grundutbildning är att det finns andra i omgivningen som kan 

motivera och stötta tills den egna motivationen vuxit sig starkare. Motivation föds i relation 

till omgivningen. Med ökad utbildning kommer ökad kunskap om studiers betydelse och en 

klarare bild av vad det innebär och vad som krävs för att fatta ett välgrundat beslut om sin 

framtid. Den som har kort utbildningsbakgrund har ofta en vag bild av vad som egentligen 

krävs och hur lång vägen är för att tillägna sig en utbildning som motsvarar det som förväntas 

att alla har i det moderna svenska samhället: 

- Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

- Ja, kunskap och sånt, vet inte så mycket om det, men det är väl sånt… 

 

- Finns det andra situationer än jobb där du känner att du saknar kunskap så som ditt liv har 

varit nu? 

- Ja det är väl mest de vanliga sakerna, kunskap liksom, allt kan man ju inte, allt kan jag inte, 
vissa saker kan man inte… 

I en studie av vuxenstuderande inom Kunskapslyftet framkom att:  

”deltagare visserligen fogar sig, underkastar sig anspråket att delta i studier. Det betyder inte 

nödvändigtvis att människor med automatik blir studieintresserade, förändringsbenägna, själv-
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ständiga och skötsamma. Deltagarna använder vuxenstudierna som det passar deras levnadsba-

nor. ”                            (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005, s 218) 

Om detta gäller även för målgruppen för denna studie, vilket inte förefaller osannolikt, så kan 

alltså inte tas för givet att studiemotivation finns bara utifrån det faktum att studier pågår. 

Men att studera är att utsätta sig för möjligheten att få uppleva framgång och därmed ge när-

ing åt motivationen. För läraren gäller då att sätta upp små, korta nåbara mål för att den stude-

rande ska kunna erfara framgång innan han överväger att ge upp. 

7.2.2 Uppehållande motivation  

Motivation är en färskvara som snabbt kan förändras. Den informant som ena veckan i inter-

vju talar om att han ”brinner för att få börja” studier kan nästa vecka avbryta sina studier, eller 

inte ens komma till studiestarten efter att ha gått igenom ansökningsförfarandet och blivit an-

tagen, vilket återigen visar på hur motsägelsefulla, flyktiga och sköra dessa learning identities 

kan vara (Crossan m fl, 2003).  

I samtal med en kollega om svårigheten för studieovana att hålla fast vid påbörjade studier 

talade han om att man som lärare ibland får ”luras lite grann” och inte visa hela vägen på en 

gång, för att inte slå ner på en skör men groende lust att lära. För den som är van att leva utan 

långsiktiga mål och ofta drivs av omedelbar behovstillfredsställelse, vilket är en vanlig be-

skrivning av missbrukarmentaliteten, och han dessutom har en låg akademisk självkänsla, blir 

det ett oöverkomligt berg att bestiga om hela vägen ska betraktas från början. Kollegan beto-

nade vikten av att börja med lätta uppgifter i början och att ha roligt längs vägen samt att sätta 

upp små, korta, nåbara mål så att framstegen märks och den akademiska självkänslan stärks 

steg för steg. Tanken återfinns hos Pestalozzi (i Kroksmark, 2003) som menar att det ska vara 

lätt i början och att målen och helheten inte får visas. Det blir för mycket att ha tro för att kla-

ra av. Men om den studerande klarar av små steg kan läraren efter ett tag visa att den stude-

rande klarat av en hel del. 

Avbrutna studier är inte ovanligt inom Lärcentrum och att minska avhoppen har varit ytterli-

gare ett prioriterat mål inom Kriminalvården. Vi vet inte hur många av dem som studerar just 

nu som kommer att fullfölja sin plan. I studien fanns de som talade om att ”inte palla att stu-

dera”. Några tips framkommer i intervjuerna som dels har med anpassning av studiesituatio-

nen att göra och dels har med relationen lärare – studerande att göra. Litteraturen uttrycker 

också betydelsen av relationen då informanter talar om vad som fick dem att fortsätta från 

grundläggande till universitetsexamen: lärares attityd, engagemang, coachning, stärka förmå-

gor, uppmuntra och ingjuta tilltro till den egna förmågan, stöd utanför klassrummet, hjälp att 

fokusera och utmana ett steg till (Johnson, Duckworth & Apelbaum, 2010). I arbetet med lågt 
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motiverade elever använder framgångsrika lärare en osynlig pedagogik som innebär att rela-

tionerna mellan elever och lärare är mer personliga än i den synliga traditionella pedagogiken 

för att inlärning ska vara möjlig (Lemar, 2001). Hugo (2007) upptäckte i sin studie att lågt 

motiverade gymnasieelever blev motiverade när de fick uppleva meningsfulla, mellanmänsk-

liga möten med lärare, när studierna handlade om riktiga saker som fick verkliga konsekven-

ser och när de såg ett tydligt mål som var möjligt att nå (Hugo, 2007). Dessa aspekter blir 

viktiga för lärarkåren inom kriminalvården att ta till sig för att lyckas i arbetet med unga in-

tagna med kort utbildningsbakgrund. 

Gång på gång lyfts relationen lärare – studerande och hur avgörande betydelse den kan ha 

för den studerandes motivation att fortsätta och fullfölja sina studier. Några citat ur min un-

dersökning får illustrera detta sociokulturella perspektiv: 

… jag har fått bra betyg och fått bra vitsord från alla lärare, ja, att jag sköter mig väldigt bra och 

studerar bra och har en bra teknik, och då har det blivit en helt annan grej också. Här i fängelset 

blir man sedd liksom, av läraren. 

Hon såg ju att jag hade potential så hon skickade ju jättemycket material och lät mig utvecklas 

så att jag kunde få högre betyg 

… och sen blev jag ju stöttad från olika kontaktpersoner och präster som jag har haft kontakt 

med, så det var väl dom som gav mig styrka kanske, så bara körde jag 

Detta motiverar att fyrfältaren också får ett inre mittfält märkt mellanmänskliga relationer 

eftersom dessa tycks ha avgörande betydelse för hur motivationen växer eller avtar i alla övri-

ga fyra fält. 

7.2.3 Motivation att gå i mål 

Motivationen kan variera från dag till dag. För att nå ända fram till målet krävs uthållighet 

och flexibilitet. Läraren spelar en viktig roll i att tro på att den studerande kommer att lyckas 

även när det går trögt, samt att sätta upp korta, nåbara delmål på vägen. Lärande handlar om 

att vidga sina horisonter (Hugo, 2007). Det som tidigare upplevts som omöjligt kan genom 

studier förändras och upplevas som möjligt. Framtidsbilder förändras också och blir mer posi-

tiva så att den studerande ser sig själv som en person med flera möjligheter vad gäller vidare 

studier eller arbete. Också självbilden förändras i och med att möjlighetshorisonterna vidgas: 

Jag har skaffat mig en massa kompetens och erfarenhet genom att jag studerat några år, och kan 

det. 

… men jag behöver kunskapen, det gör ju att man växer som människa och det ökar min in-, in-

tellektuella sida heter det va? Så att jag blir ju allmänbildad också och får lära mig nånting som 

jag inte har kunnat tidigare också. 

Den studerandes ”learning identity” utvecklas och mognar som en följd av nya positiva erfa-

renheter av studier. Ingen kan undslippa sina livsförutsättningar, men genom att vara medve-
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ten om dem och förhålla sig till dem kan individen bli sig själv. Antingen kan individen leva 

inom den givna traditionen oreflekterat eller sträva efter att vara sig själv och handla ansva-

rigt, dvs välja att leva sitt projekt, leva i beslutsamhet och förverkliga sina möjligheter (Niel-

sen, 2005). Den aktive och insiktsfulle har fattat sitt beslut och lever sitt projekt. 

7.3 Pedagogiska implikationer 

Jag har redan varit inne på några pedagogiska implikationer såsom att sätta upp korta, nåbara 

mål, att tillämpa Fields MI-inspirerade program i rekryteringsprocessen och att skapa en god 

relation lärare – studerande. Smith & Spurling (2001) utgick från ytterligare två grundläggan-

de påståenden om möjligheten att påverka vuxnas motivation till livslångt lärande, förutom 

det första som redan nämns på s 60: 

2. Despite this experience every healthy person can, in principle, rise to higher levels of moti-

vation to learn. It may be hard, but people are not condemned to low motivation by their 
genes, or position in life. Good motivation to learn, like other resources, can and should, be 

spread more widely. 
 

3. At every point in our society, practical steps can be taken to improve learning motivation 

significantly. These need to be brought together into a long term motivational strategy. 

(Smith & Spurling, 2001, p 1) 

Dessa påståenden inger hopp till alla pedagoger och utbildningsanordnare. Det är aldrig kört. 

Tvärtom blir det en angelägen utmaning att göra vad som är möjligt inom lärarprofessionen. 

Därmed blir det intressant att ta upp fler pedagogiska implikationer: 

I en utbildningsorganisation bör det finnas en genomtänkt strategi för information och rekry-

tering. Inom kriminalvårdens klientutbildning har man arbetat med rekrytering sedan refor-

men för fem år sedan men inte i strukturerad och dokumenterad form, vilket också Skolin-

spektionens kvalitetsgranskning (2012) påpekar. Olika yrkesgrupper såsom rektorer, lärare, 

administratörer, vårdare, och kriminalvårdsinspektörer, kan leva i förvissning om att informa-

tionen har nått ut och därefter är det ”kunderna” som väljer om de vill ta emot erbjudandet. 

Men information är svårt. Det visar sig i både enkäter och intervjuer, då en förvånansvärt hög 

andel säger att man inte fått tillräcklig med information för att fatta ett beslut:  

Nej, jag tycker det var väldigt dåligt faktiskt… på bostadsavdelningen fick man ta reda på det 

själv, vad det fanns för möjligheter. De sa att det var skola men de la ju inte fram för mig vad jag 

kunde plugga för nånting, vilka olika inriktningar det var, utan det var bara ”antingen så är det 
studier eller så är det arbete” 

Flera nämner andra intagna som den viktigaste informationskällan: 

Det var när jag kom till hus X som jag fick reda på av ett par andra killar på avdelningen vad det 

fanns för inriktningar 

Den skriftliga informationen upplevs som bristfällig: 
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Skriv ut vad det finns så att folk vet vad det betyder, att betygen är samma och betyder nåt där-

ute och vad som finns och så och att det finns lappar på avdelningarna och att folk kan läsa det 

då, att det inte är som för fem år sedan, att det har ändrats. 

Men motsatsen finns också, där en informant talar om hur bra information han fått: 

På anstalt Z hade vi en… jag vet inte vad den var, som tog hand om oss och informerade hur jät-

tebra som helst, och man fick även papper att läsa igenom och det tycker jag var jättebra 

Någon betonar vikten av att tidigt få gedigen information om studiemöjligheter för att väcka 

tanken på att studera tidigt under straffperioden, helst redan i häktet, och kunna få med studier 

i helhetsplaneringen av hur tiden i fängelse ska disponeras: 

Ja, alltså jag tror att det hade varit annorlunda om jag hade fått reda på det på mottagningen re-

dan vad det fanns för alternativ, och börjat tänka på det och förbereda mig att ”ja, det här ska jag 

göra” än att det ska gå ett par månader till innan man får reda på vad det fanns, som sagt jag var 

ganska sent ute med mitt, man kanske hade hunnit med mer om man hade börjat tidigare, om 

man hade velat. 

Det framkommer också ett behov av studievägledning för att få kunskap om vilken utbildning 

som krävs för olika arbeten och vidare studier: 

- Jag förstod inte vilka, vad det kommer att bli sen, om jag får jobb, det tänkte jag inte på, jag 

bara… till exempel städare – han behöver inte kunna läsa och skriva till exempel, han städar  

- Du kanske måste kunna läsa på olika rengöringsmedel vad de är till för, hur de ska användas 

och om de är giftiga… 

- Men såna grejer kan man lära sig du vet, när man tittar på själva grejen, det är lätt, det är inte 

något svårt jobb jag ska jobba med, det är inte ”wow, advokat” eller nåt men man måste kun-

na lite mer… 

Ytterligare en pedagogisk implikation är att se över antalet studieplatser, vilket påpekats i 

tidigare studier (Eriksson Gustavsson, 2012), så att en individ med bräcklig motivation kan få 

en studieplats i rätt tid, medan den kanske bräckliga motivationen finns kvar. När den runnit 

ut i sanden pga lång väntan i kö kan den vara svårfångad på nytt: 

Ja alltså jag tror att det hade varit annorlunda om jag hade fått reda på det på mottagningen redan 

vad det fanns för alternativ, och börjat tänka på det och förbereda mig att ”ja, det här ska jag 

göra” än att det ska gå ett par månader till innan man får reda på vad det fanns, som sagt jag var 

ju ganska sent ute med mitt, man kanske hade hunnit med mer om man hade börja tidigare, om 

man hade velat 

Flera informanter talar om att de önskat läsa en speciell kurs, men sedan fick beskedet att pga 

brist på lärare i just det ämnet, skulle de få vänta. Detta bidrog till att de tappade motivationen 

och inte sökte igen. Kriminalvården behöver anställa tillräckligt med ämnesbehöriga lärare så 

att behoven kan mötas, i tid. Studievägledare finns inom organisationen och har en viktig 

uppgift. Deras kompetens kan utnyttjas bättre så att unga kortutbildade med oklara mål får 

stöd i samtal om sina framtidsdrömmar och planer. 

En effekt av utredning och behandling av ADHD (Ginsberg m fl, 2010) som märktes i ett ny-

ligen genomfört pilotprojekt vid Anstalten Norrtälje var ett ökat antal anmälda studerande i 

Lärcentrum. Detta resultat visar på vikten av att Kriminalvården förbättrar samarbetet mellan 

olika professioner såsom läkare, psykologer, vårdare, terapeuter, skolledare och speciallärare/ 
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specialpedagoger. Allt för att ge individen de bästa förutsättningarna för att lyckas med studi-

er, som en viktig del i rehabilitering och förberedelse för frigivning, i enlighet med Kriminal-

vårdens vision ”BÄTTRE UT”.   

7.3.1 Intagnas synpunkter på studiemiljön 

Några informanter ger konkreta tips på hur lärandeprocessen kan stödjas i Lärcentrum genom 

att ha olika rum för olika ljudtolerans. Studiemiljön är viktig: 

Det man kan satsa mer på är kanske mer tysta rum och verkligen se till att det är tysta rum i så 

fall 

Vikten av att de som beviljas studier verkligen fokuserar på att studera när de är i lokalerna 

betonas, för att inte störa andra och kanske till och med sänka studiemotivationen hos andra. 

Samtidigt finns en förståelse för att alla måste få sin chans, även den som inte är helt överty-

gad i sin motivation från början: 

Det enda som kanske kan bli bättre är att man försöker sålla ut dem som egentligen inte är in-

tresserade, men alla måste ju få en chans givetvis, jag förstår ju att det inte är så lätt. Vi sitter ju i 

fängelse och folk, många vill nog studera innerst inne eftersom de ändå har sökt sig hit men sen 
lockas de av en massa andra grejer… 

Lärartillgänglighet och servicenivån beskrivs som viktig att behålla på en hög nivå: 

Annars tycker jag allt är bra, informationen var bra här också, man får den hjälp man behöver 

och ni finns alltid till hands. Man kan bara gå in och knacka på er dörr och ni… 

När det gäller själva pedagogiken betonas vikten av att känna lust för att främja lärandet: 

Det är när jag tycker att det är kul liksom, då är det nästan som att det fastnar automatiskt, sånt 

kommer man ihåg, om det är nåt roligt. 

Ibland glöms detta fundamentala bort i iver och ambition att göra det rätta - att ha kul. Ändå 

anar jag att det kan ha en avgörande betydelse för en spirande motivation. Han som sa ” Jag 

velar fortfarande… ” hade just den invändningen att det var onödigt att slösa en massa tid på 

något som inte var kul. Låt oss inte sluta ha kul bara för att vi blivit vuxna och kanske möts i 

ett fängelse!  

7.4 Har jag fått svar på mina frågor? Förslag på fortsatt forsning 

Svaret på frågan huruvida jag fått svar på de frågor jag ställt inledningsvis blir ja och nej. Jag 

har fått en hel del svar på varför unga kortutbildade intagna ibland väljer att studera och 

ibland inte. Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att möjliggöra 

studier. Det finns också ett antal faktorer som lockar till, avskräcker från eller skapar likgil-

tighet inför tanken på att studera. Några faktorer är speciella för den grupp jag valt att studera.  

De allra flesta med ofullständig skolbakgrund bär på negativa minnen och erfarenheter av 

skola, vilket gör att det direkt finns ett motstånd när studier förs på tal. Vem ger sig frivilligt 
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in på något man lämnat som en förlorare? Låg akademisk självkänsla, identitet, utanförskap är 

ord som ringer i mitt huvud när jag lyssnar igenom intervjuerna igen. Vem vill jag vara och 

vem kan jag vara? Vilka grupper i samhället vill jag identifiera mig med? Vad är möjligt? 

Anspråksnivån vad gäller studier och studieframgång anpassas efter de erfarenheter man gör.  

Utbildning innebär förändring, inte minst av individens egen bild av vem han är. Den krimi-

nella identiteten är en annan än studerandeidentiteten. Det finns en trygghet i den identitet 

man har och tanken på förändring kan skapa rädsla. Att ställas inför en valsituation kan också 

vara skrämmande. Människan tar till olika strategier och försvarsmekanismer som förnekande 

mm när hon inte kan hantera ”möjligheternas tyranni”. 

Studien är gjord utifrån forskarperspektivet under utbildningen till speciallärare. Resultaten 

bär jag med mig i min fortsatta lärargärning på fängelset och i utvecklandet av en specialpe-

dagogisk resurstjänst som framför allt kommer att handla om att handleda kollegor, samtala 

om specialpedagogiska frågor i teori och praktik, ge råd och stöd för att tillsammans bli ännu 

skickligare i att rekrytera, motivera, inspirera, stödja, handleda och undervisa den mångfald 

av individer som vi möter i vårt arbete som kan tänkas ha behov av utbildning, både den tvär-

säkre och den som velar. Det velande som ofta ses negativt, och ibland inneburit att studier 

avbrutits för att ”den egna motivationen” inte var tillräckligt stark, manar nu till eftertanke. 

Motivation går att påverka. Som lärare kan vi göra mer för att stärka motivationen. Vi behö-

ver arbeta utifrån en reflekterande praktik (Jenner, 2004) och diskutera vad som är vårt ansvar 

och hur vi kan stötta en intagen som velar om studier att stanna kvar i ambivalensen tillräck-

ligt länge för tillsammans med goda vägledare utforska för- och nackdelar med status quo 

respektive förändring och sedan finnas med på vägen i arbetet med att planera, genomföra och 

utvärdera kontinuerligt. En förutsättning för att lyckas i arbetet är pedagogens egen motiva-

tion.  

Med detta arbete har jag bara skrapat på toppen av ett isberg. Så mycket mer finns att under-

söka, så många fler livsberättelser återstår att lyssna till. Jag har i denna studie inriktat mig på 

att söka svar på varför intagna väljer att studera eller inte. Nästa steg skulle kunna vara att 

söka fördjupad kunskap om varför så många av dem som faktiskt provar på studier i anstalt 

väljer att avbryta dessa, en del efter mycket kort tid andra efter en längre period. Kriminalvår-

dens egen statistik anger att mellan 40 och 50 % avbröt sina studier under 2010. Vad beror det 

på? Anledningar som anges vid inrapportering till Kriminalvårdens nationella kansli är: flytt, 

byte av verksamhet, frigivning mm, men den allra största gruppen benämns ”motivations-
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brist”. Jag anar att det döljer sig en mångfald av orsaker bakom denna sista etikett, väl värda 

att beforska.  

Denna undersökning är gjord på en anstalt med enbart manliga intagna, varför genusaspekten 

inte alls är behandlad. Det skulle vara intressant att ställa samma frågor till intagna på en an-

stalt med kvinnliga intagna, för att utröna om svaren skulle bli liknande eller annorlunda på 

något vis. 

8. Slutord 

Det har varit intressant och lärorikt att genomföra denna undersökning. Starkast intryck bär 

jag med mig från de unika mellanmänskliga möten som uppstod i både oplanerade samtal och 

planerade intervjuer. Svårast har varit att sammanställa mångfalden av intryck till en avgrän-

sad och strukturerad uppsats.  

En viss misstänksamhet märktes vid något tillfälle bland intagna inför att besvara frågor, ut-

ifrån en osäkerhet om syftet och hur svaren skulle komma att användas. Några informanter 

ifrågasatte anonymiteten pga intagningsnummer efterfrågades på enkäten, som identifikation 

för att hålla god kvalitet på studien vid en eventuell granskning av reliabiliteten. Jag behövde 

kunna pricka av vilka som besvarat den. Också för att kunna identifiera informanter till inter-

vjuerna. För mig var det ett anonymt nummer som jag inte kopplade till en viss person under 

bearbetningen av materialet, men för den intagne var det hans fängelseidentitet. Efter en viss 

diskussion och förklaring accepterades omständigheterna och enkäterna besvarades. Min 

tolkning är att det var det viktigt för dessa två informanter att markera sitt självbestämmande. 

Min sammantagna erfarenhet av att arbeta innanför fängelsemurarna är att det finns en ”social 

hunger” bland intagna. Att bli personligt tilltalad och inbjuden till samtal ses ofta som ett sti-

mulerande inslag i en för övrigt mycket monoton och avskalad livssituation. Dalen skriver om 

intervjusituationen att ”Ingen gillar att vara en ”fjäril på en nål” ”, och ”Ingen gillar att vara 

objekt” (Dalen 2007, s 42). Kanske uppstår det omvända förhållandet för vissa informanter i 

fängelse, att en intagen i intervjusituationen för en kort stund blir till ett subjekt, kommer loss 

från nålen och får flyga lite grann? Denna erfarenhet har fått mig att ytterligare reflektera över 

risken att utnyttja denna ”sociala hunger” hos unga intagna. Det har varit viktigt för mig att 

vara ärlig i mötet och att också ge något tillbaka i form av medmänsklig feedback eller prak-

tisk vägledning utifrån det som kommit fram under intervjun. Detta efterprat har skett när 

bandspelaren stängts av, eftersom det fallit utanför studiens ramar. 
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Från början var jag intresserad av att undersöka hur den skriftspråkliga kompetensen påverka-

de viljan att studera, utifrån att den utbildning jag härmed fullföljt är till speciallärare med 

inriktning språk, läs- och skrivutveckling. Men ju längre arbetet fortskred framstod de språk-

liga aspekterna mer som ett redskap för att studera och en av flera grundförutsättningar för att 

kunna studera, men inte en förklaring till varför en person väljer att studera eller inte. Visser-

ligen kan skriftspråklig osäkerhet göra att personen upplever motstånd mot att söka studier 

men det handlar ofta om så mycket mer. I stället gled intressefokus över till motivationsbe-

greppet, framför allt kopplat till identitet och självbild, men också de mellanmänskliga rela-

tionerna. Att vara lärare handlar inte ”bara” om kunskapsarbete, att utveckla läs- och skriv-

förmågan hos den studerande, utan också om att höja motivationen och bidra till utveckling 

av hela personligheten hos den som är ovan att studera.  

I Ahl (2004) förs en problematiserande diskussion om makt kopplat till studiemotivation. Om 

motivation är ett relationellt fenomen kallas det motivationsbrist när någon vill att någon an-

nan ska göra något men denne själv inte vill. Med vilken rätt kan majoritetssamhället tala om 

vad alla medborgare bör/ ska göra? Ellen Key (i Kroksmark, 2003) sa för ca 100 år sedan att 

själva hemligheten i utbildning är att inte utbilda. Hon förordade individens frihet att själv 

välja sin väg, och betonade lust och glädje som de viktigaste faktorerna för att främja kun-

skapsutveckling. Paldanius (2002) talar om ”ointressets rationalitet”, om ointresse som ett 

uttryck för motstånd, protest. Det finns rationella skäl att inte vilja studera. Genom en katego-

risering som att ”alla ska med på utbildningståget” finns en risk för stigmatisering och margi-

nalisering. Dostojevskij (1918) för ett resonemang om rationella val i sin roman Notes from 

the Underground: 

Where did all the sages get the idea that a man’s desire must be normal and virtuous? Why did 

they imagine that he must inevitably will what is reasonable and profitable? 

/…/ And one may choose what is contrary to one’s own interests, and sometimes one POSI-
TIVELY OUGHT (that is my idea). One’s own free unfettered choice, one’s own caprice, how-

ever wild it may be, one’s own fancy worked up at times to frenzy—is that very ‘most advanta-

geous advantage’ which we have overlooked, which comes under no classification and against 

which all systems and theories are continually being shattered to atoms. And how do these wise-

acres know that man wants a normal, a virtuous choice? What has made them conceive that man 

must want a rationally advantageous choice? What man wants is simply INDEPENDENT 

choice, whatever that independence may cost and wherever it may lead. And choice, of course, 

the devil only knows what choice.   (Dostoevskyj, 1918, p 33-34) 

Dostojevskij betonar individens självbestämmande framför allt annat, även “mot bättre vetan-

de”. Jag känner igen tankarna från samtal jag haft med studerande i min yrkesverksamhet. 

Den fria viljan är oerhört grundläggande. Att som vuxen själv bestämma över sitt liv blir vik-

tigare än något annat. 
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Internationell forskning om studiemotivation handlar framför allt om de som är problemet och 

mindre om dem som definierat problemet. Om man ser motivation som relationellt, inkluderar 

studieobjekten båda parterna och därmed blir makt, disciplinering och styrning synliga (Ahl, 

2004). Maktfrågan är alltför omfattande för att behandlas på ett mer genomgripande sätt här, 

men så spännande att jag ändå vill nämna den. De flesta anser att utbildning är frigörande och 

utvecklande för individ såväl som samhälle. Men det finns också de som menar att utbildning 

är konformerande och krymper utrymmet för individualitet. Det uppstår lätt ett socialt tryck i 

en undervisningsgrupp oberoende av personlighetsvariabler. En stark medvetenhet krävs hos 

både lärare och studerande för att motverka konsekvenser av både normativ konformitet, där 

målet är att bli accepterad och omtyckt av gruppens medlemmar (Hogg & Vaughan, 2005) 

och informativ konformitet, där individen söker sig till en grupp för att hon tror att gruppen 

sitter inne med rätt och riktig information (Cialdini & Goldstein, 2004).  

Engagerade pedagoger kan skapa relation och dialog och därmed bidra till att höja medveten-

heten om individers livssituation så att de kan inse vad som går att förändra och göra informe-

rade val. Freire (1972) formulerade på 60-talet en pedagogik för förtryckta, som kallas frigö-

rande pedagogik eller medvetandegörande pedagogik. Själv talar han också om humaniseran-

de pedagogik. Genom språket, som verktyg för reflektion och handling, kan varje människa i 

dialog med andra betrakta sin verklighet utifrån en kritisk medvetenhet. Medvetenhet föder 

handling. Lärarens uppgift är enligt Freire inte att förmedla en given kunskap utan att till-

sammans med de studerande problematisera tillvaron. Därmed provoceras eleven till självbe-

stämmande.  

Jag menar att Freires idéer fortfarande är aktuella. Så länge respekten för varje individs integ-

ritet och rätt att styra över sitt eget liv är den självklara utgångspunkten, är utbildning frigö-

rande. Den främsta behandlingsform mot missbruk som tillämpas inom Kriminalvården är 12-

stegsprogrammet. Jag vill avsluta med inledningen av dess sinnesrobön, som sammanfattar en 

livshållning jag vill ha både i arbete, samhälls- och privatliv. Bönen formulerades av Reinhard 

Niebuhr 1926 och är översatt till svenska: 

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan, 

och förstånd att inse skillnaden. 

 (i Persson, 2003) 
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Bilaga 1 

 Missivbrev enkät     

Till intagen på kriminalvårdsanstalt, någonstans i Sverige  2012-02-11 

Jag studerar tredje och sista året på Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. Som 

en del i mitt examensarbete genomför jag en enkät för att få ökad kunskap och förståelse om 

intagnas inställning till studier. Jag hoppas denna kunskap ska kunna bidra till att utveckla 

Lärcentrums verksamhet, framför allt rekryteringsprocessen. 

Enkäten vänder sig till dig som är mellan 18 och 30 år. Jag behöver ditt medgivande för att 

använda resultatet till min uppsats. Därför ber jag dig att skriva på talongen nedan och skicka 

tillbaka den innan du besvarar enkäten. Allt material behandlas anonymt i min redovisning av 

resultaten. Ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifter som rör den enskilde och deltagare 

ska inte kunna identifieras i min kommande uppsats, d v s konfidentialitetskravet uppfylls. 

Det är frivilligt att delta i enkäten. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till enkäterna. 

Jag är mycket tacksam för alla som vill medverka i min studie. Har du några frågor kan du 

kontakta mig. 

Tack på förhand, 

 

Anncarin Düring   handledare: 

Lärcentrum    Anna-Lena Eriksson-Gustavsson 

Tel 72935    docent 

Anncarin.during@kriminalvarden.se  IBL 

    Linköpings universitet  

 

 

Klipp här!      

 

 

______________________________________ 

Den intagnes namn 

 … vill delta i enkätundersökningen 

  

… vill inte delta i enkätundersökningen 

  

 

 

mailto:Anncarin.during@kriminalvarden.se


 
 

  

Bilaga 2    

Enkät  

Ålder:    _____________ 

Antal år i skola som barn (6-19 år):  _____________ 

Antal terminer som vuxenstuderande (20 eller äldre): _____________ 

Antal år i fängelse totalt hittills  _____________ 

Antal år och månader till VF  ________ år och ________ månader 

Har slutbetyg från grundskola:  

Nej 

Ja   

 

Har slutbetyg från gymnasium: 

Nej  

Ja  

 

Har studerat på Komvux eller folkhögskola: 

Nej  

Ja 

 

Har studerat/ studerar på anstalt: 

Nej 

Ja 

 

1. Hur viktigt anser du att det är med utbildning? 

Inte alls                  lite viktigt           ganska viktigt         mycket viktigt 

 

Motivera gärna ditt svar:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 
 

  

2. Har du funderat på att ansöka om en studieplats i Lärcentrum? 

 

Nej  

 

Ja 

Motivera gärna ditt svar:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. Har du upplevt ett krav från andra att studera? 

 

Nej   

 

Ja  från:_________________________________________________ 

 

 

4. Anser du att du har fått tillräckligt med information om möjligheterna att studera i an-

stalt? 

 

Nej 

 

Ja  från:_________________________________________________ 

 

5. Kan du tänka dig att ställa upp på en fördjupad intervju kring dina tankar om att stude-

ra eller inte under verkställigheten? 

 

Nej 

 

Ja 

 

 

 

 

Stort tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

Enkäten lämnas till: 

Anncarin Düring 

Lärcentrum Skänninge 

Tel 72935 
  



 
 

  

Bilaga 3  

Missivbrev intervju 

Till intagen på kriminalvårdsanstalt, någonstans i Sverige  2012-02-11 

 

Jag studerar tredje och sista året på Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. Som 

en del i mitt examensarbete genomför jag några intervjuer för att få ökad kunskap och förstå-

else om intagnas inställning till studier. Jag hoppas denna kunskap ska kunna bidra till att 

utveckla Lärcentrums verksamhet, framför allt rekryteringsprocessen. 

Jag planerar att intervjua ett antal intagna, både några som studerar och några som inte stude-

rar. Jag behöver ditt medgivande för att använda det resultat som kommer fram i intervjun till 

min uppsats. Därför ber jag dig att skriva på talongen nedan och skicka tillbaka den innan vi 

genomför intervjun. Allt material behandlas anonymt i min redovisning av resultaten. Ingen 

obehörig ska kunna ta del av uppgifter som rör den enskilde och deltagare ska inte kunna 

identifieras i min kommande uppsats, d v s konfidentialitetskravet uppfylls. 

Det är frivilligt att delta i intervjun. Den kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet 

senare. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till inspelningarna. Du kan när som helst 

avbryta om du inte vill medverka längre. Jag är mycket tacksam för alla som vill medverka i 

min studie. Har du några frågor kan du kontakta mig. 

Tack på förhand, 

Anncarin Düring   handledare: 

Lärcentrum    Anna-Lena Eriksson-Gustavsson 

Tel 72935    docent 

Anncarin.during@kriminalvarden.se  IBL 

    Linköpings universitet 

Klipp här!      

 

______________________________________ 

Den intagnes namn 

 … vill delta i intervjuundersökningen 

  

… vill inte delta i intervjuundersökningen  

 

 

mailto:Anncarin.during@kriminalvarden.se


 
 

  

Bilaga 4   Intervjuguide 

Bakomliggande forskningsfrågor: Hur tänker och talar en intagen med förhållandevis kort 

skolbakgrund om kunskap och utbildning? Vilka faktorer påverkar om en intagen väljer att 

studera i anstalt, eller väljer att avstå från studier? 

Varför studera? Vad skulle studier kunna tillföra i ditt liv? Är det angeläget? Mycket? På vil-

ket sätt skulle studier kunna bidra till att förändra livssituationen? Vilka faktorer påverkade 

dig att våga och vilja söka sig till studier i anstalt att ge dig själv en andra, tredje eller fjärde 

chans? Vad motiverade till studier nu, (trots ev tidigare skolmisslyckanden)? Finns pådrivan-

de faktorer? Varför utsätta sig för risk att misslyckas igen? Vad har varit viktigt hos organisa-

tion, rektorer och lärare för att du ska kunna studera och inte avbryta, ge upp som tidigare, dvs 

bibehålla motivationen? 

Varför inte studera? Vilka andra intressen och behov är viktiga för dig, som gör att studier 

inte blir lika viktiga? Vilka är hindren? (inre/yttre?) På vilken nivå finns hinder? (organisa-

tion/ grupp/ individ?) Vad skulle göra att du skulle vilja studera? Utbud? Miljö? Annat? Är 

det ett medvetet, informerat, aktivt val att inte studera? 

Är det ett problem? att inte alla unga intagna med låg studiebakgrund inte vill studera? Vem 

äger problemet? Är det en maktfråga? Vem vill egentligen att alla ska utbilda sig? Varför?  Se 

diskussion om vuxenutbildning i bl a Ahl (2004) och Larsson (2006). 

Frågor till informanterna: fyra huvudfrågor att utgå ifrån, samt tänkbara följdfrågor om 

samtalet tar stopp,  utan ett krav att ställa alla delfrågor. Ett fritt samtal eftersträvas: 

Vilka olika erfarenheter har du av att studera? Hur var det i skolan? som barn? Som vuxen? 

Känsla? minnen? situationer +/-, studieresultat, hur gick det? Vad lärde du dig i skolan? Har 

du lärt i andra situationer/ på andra sätt? som barn/ som vuxen? exempel på goda resp mind-

re goda lärsituationer? 

Hur tänker du om tiden i fängelse och eventuella studier? – Hur vill du använda tiden? Hur 

viktigt är studier i relation till andra möjligheter i fängelse (12-steg, andra behandlings-

program, arbete, sociala kontakter, bara sitta av tiden eller annat)? Har du ansökt om studie-

plats? Hur kom du på att söka studieplats? Vilka har påverkat dig? Med vilka argument? An-

ser du att du har behov av studier? Skulle du vilja studera? Vad hindrar? 

Vilka överväganden har du gjort innan du eventuellt sökte en studieplats? (eller avstod?) 

Varför har du studerat nu? / Varför inte? Hur tänkte du innan du sökte studieplats i LC? Ris-

ker/möjligheter? rädsla? Nyfikenhet? förväntan? drömmar? – och hur blev det? Har du fått 

tillräcklig med information om studiemöjligheterna i fängelse? av vem? Saknar du något? 

Anser du att du gjort ett medvetet val eller ”har det bara blivit så”? 

Vad är viktigt att kunna egentligen?(kunskapssyn) Varför? Vem säger det? Hur lär man det? 

Är det viktigt att kunna läsa och skriva? Varför? Upplever du ett tvång att studera? Hur på-

verkar din läs- och skrivförmåga, eller -svårigheter ditt liv? Vilka situationer? Tankar? 

Handlingsmöjligheter? Begränsningar? Livsval? Önskedrömmar? 

Till den som har pågående studier: Vad visste du om LC innan? Hur trodde du att det skulle 

vara? Hur kändes det första dagen? Och efter ett tag? Tips och synpunkter på hur Lärcent-

rum är organiserat nu? Vad skulle göra det möjligt för fler att studera? 

Övrigt: Något du undrar över? eller vill lägga till innan vi avslutar? 



 
 

  

Intervjuteknik: 

1. Kontaktetablering 
Hur är läget? 

Presentation (av mig), small talk för att skapa avspänd atmosfär 

 

2. Inledande procedurfas (ska leda till upprättande av metakontrakt) 

Syftet med intervjun, formerna vad gäller tid, inspelning, sekretess, det som sägs stan-

nar mellan oss! 

Procedur i intervjun: jag ställer en fråga – du berättar – jag ställer kanske en följdfråga 

för att jag vill höra mer, jag lyssnar framför allt på vad du har att berätta 

Jag kommer att stanna upp ibland och sammanfatta vad jag uppfattat hittills, för att 

höra om jag uppfattat dig rätt 

 

3. Introduktion till inledning av varje tema 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avslutning 

Tacka för medverkan, avrunda, sammanfatta intryck, något du vill tillägga eller fråga? 

 

OBS!  

Kom ihåg att anteckna kommentarer som kan komma när bandspelaren stängts av! 

 

Fler följdfrågor 

 Berätta mer om … 

 Hur tänker du då? 

 Ge exempel på … 

 Hur gick det sedan? 

 Vad tror du skulle hända om 

…? 

 Gäller det för alla? 

 Kan du säga något om… 

 Kan du ge exempel? 

 Intervjuaren säger ”jaha…” 

och väntar och ser om det 

kommer mer 

 Intervjuaren upprepar ett ord 

som informanten sagt för att 

han/hon ev. ska fortsätta berät-

ta 
 

 

 



 
 

  

Bakgrundfakta om informanten: 

 

Intervju nr   __________ 

 

Ålder:   __________ 

 

Språklig bakgrund: 

Annat modersmål?  __________ 

 

Har talat svenska sedan   ___________ års ålder 

 

Studiebakgrund: 

Sammanlagda antal år i skola: __________ 
 

Ev slutbetyg från (gr/gy):   nej                  ja 

 

I vilket land/ vilka länder har du gått i skola?               ____________________________ 

 

Erfarenheter av institutionsvård: 

Antal år i fängelse totalt hittills? ___________ 
 

Antal år på VFU/ LSU-hem? ___________ 

 

Antal år och månader till villkorlig frigivning __________ år _________ månader 

 

(eventuellt koppla till informantens enkätsvar? I så fall intagningsnr_____________) 

 

 


